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Aktuálně:
NS MAS domlouvala
s MZe a SZIF výklad
novely pravidel PRV

O možnosti převádění nevyčerpaných fi-
nancí z opatření IV.1.1. (režijní náklady MAS) 
a IV.1.2. (podpora projektů) do dalších let, 
novém požadavku MZe na externí audit, 
hodnocení MAS, monitorovacích zprávách, 
ex-post evaluaci, financování MAS a proble-
matice darů, nových povinnostech MAS ve 
vztahu k zaměstnancům a výdělečné činnos-
ti pracovníků MAS mimo SPL, jednali v úterý 
29. ledna po intenzivním dvouměsíčním při-
pomínkování MAS zástupci Národní sítě MAS 
s pracovníky MZe a SZIF. Jednání přispělo 
k vyjasnění výkladu pravidel. Ačkoliv řada no-
vých opatření znamená pro MAS vyšší náro-
ky na administrativu a dokladování, účastníci 
věří, že přispějí k vyšší transparentnosti MAS 
do budoucna. Více informací na straně 18

Rozhovor:
Jak se žije na vesnici,
která je vlastně „pouze“
místní částí města?

Jak se žije na vesnici, která vesnicí v pra-
vém slova smyslu není, neboť je „pouze“ 
místní částí města? Co v Drahotuších chybí 
a co by se změnilo, kdyby měly statut obce? 
Řezbář, loutkař, herec, vynálezce, koumák 
a zakladatel Studia Bez kliky Roman Prokeš 
žije v Drahotuších u Hranic se svou rodinou 
již asi 15 let. Podílí se na psaní petic, účast-
ní se i schůzí místního osadního výboru, kte-
rému se však přes veškeré snahy příliš neda-
ří prosazovat zájmy obce. V rozhovoru před-
stavujeme názory tohoto pozoruhodného 
muže i jeho cestu od rodinného pouličního 
divadla k založení jarmareční a divadelní 
společnosti, která jezdí po vesnicích, muze-
ích, knihovnách či hradech.

Rozhovor začíná na straně 7

TÉMA:
Regiontour v Brně vsadil
na autentické zážitky
– gastronomii či jarmark

Tradiční veletrhy GO a REGIONTOUR se 
letos v polovině ledna návštěvníkům předsta-
vily v nové podobě s rozšířeným obsahem – 
jako kompletní prezentace možností trávení 
volného času včetně poznávání regionální 
gastronomie. V době internetu a zahlcení in-
formacemi pořadatelé vsadili na zprostřed-
kování autentických zážitků. Návrat k tradi-
cím a jejich rostoucí význam v cestovním ru-
chu zvýraznila folklórní vystoupení a řemeslný 
jarmark. Národní síť MAS měla společný stá-
nek se Spolkem pro obnovu venkova a Folk-
lórním sdružením. Představily se nové publi-
kace s podporou MZe a MMR. Například 
o příkladech dobré praxe projektů v PRV či 
„Venkovské stavby – Tvář venkova 2012“.

Více informací od strany 3
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ZIMA V PARku. Pohled na kačeny u rybníka a zasněžený zámecký park ve Veselíčku. Foto: Stanislava Čočková
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Pozvánka na jednání výboru NS MAS
Jednání se koná dne 12. února 2013 od 10:00 v obci Hamr na Jezeře (zasedací 
místnost Obecního úřadu, Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře – Liberecký kraj).

Program:
1.  Kontrola plnění úkolů z minulého jed-

nání (Špiková)
Zpráva o činnosti za uplynulé období 
(Winter)
Zpráva o činnosti Vyjednávacího týmu 
za uplynulé období (Pošmurný)

2.  Podklady pro jednání Valné hromady 
(Špiková)

 – program jednání
 – návrh transformace pracovních skupin
 – úprava členských příspěvků

 – návrh plánu práce
 – návrh rozpočtu organizace
 – návrh financování vyjednávacího týmu
3. Podklady pro Výroční zprávu (Špiková)
 – zprávy krajských sdružení
 – zprávy pracovních skupin
 – výsledky vyjednávání
4. Různé
 – členské přihlášky MAS
 – stav MAS v ČR
 – plán akce LeaderFEST 2013

Únorová schůze SPOV v Senátu
Pravidelná schůze SPOV ČR se koná v úterý 5. 2. 2013 v 9 hodin v Černínském 
salonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR (recepce kolovratský palác)

Program:
1. 9.00 – 9.30
 Kontrola usnesení
2. 9.30 – 11.00

Budoucí programové období z pohledu:
MMR – kohezní politika
MZe – PRV 2014+
Pozvaní hosté:
Mgr. Miroslav Daněk – oddělení kohez-
ní politiky MMR ČR
Ing. Pavel Sekáč – vrchní ředitel sekce 
rozvoje venkova MZe ČR

3. 11.00 – 12.30
Zajištění regionálních funkcí knihoven 
v roce 2013
Pozvaný host:
PhDr. Vít Richter – předseda SKIP ČR

Představení publikace „Tvář venkova – 
Venkovské stavby 2012“
Představení publikace „Za jeden provaz“
(souhrn námětů, rad a doporučení, jak 
zapojit žáky do života obce a obec do 
života školy) 
Představení publikace „Jak pře(d)kládat 
svět“
Pozvaní hosté: 2 – 3 zástupci autorů

4. 12.00 – 13.00 Různé
Podpis Memoranda o spolupráci s Pa-
mátkovou komorou ČR
Pozvaný host:
Ing. Václav Liška – prezident PK ČR

Setkání účastníků loňských chatů a dalších sympatizantů Programu obnovy 
rodiny se uskuteční v úterý 12. 2. 2013 od 10 hodin v Brně-Tuřanech v zasedací 
místnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27.
Program:
10:15  Zahájení (Aleš Hodina, člen pracovní skupiny Programu obnovy rodiny; Ing. Pavel Sou-

kop, předseda představenstva AGRO Brno–Tuřany, a.s.)
10:00  Shrnutí dosavadní realizace Programu obnovy rodiny – POR (Bc. Jan Tomiczek, člen 

předsednictva SPOV ČR a předseda pracovní skupiny POR)
10:30  Diskuse o možnostech účastníků setkání podílet se na činnostech podle témat POR 

(1. Veřejná správa, 2. Legislativa, 3. Škola, 4. Zdravotnictví + sociální péče, 5. Média, 
6. Vzory, 7. Bioetika + psychologie, 8. Práce, 9. Prostředí pro život, 10. Trvalé hodnoty)

11:00  Brainstorming o aktuálních činnostech k tématům, k nimž se na setkání přihlásí 
nejvíce účastníků, nebo která budou považovat v současné době za klíčová (např. 
Rodina a legislativa, Rodina a škola, Rodina a vzory)

12:00  Přestávka na oběd
12:30  Diskuse o možnostech získání finančních prostředků pro aktivity POR (projekty, 

fund-raising)
13:00  Pokračování brainstormingu a závěry setkání
14:30  Prohlídka provozů společnosti AGRO
16:00  Ukončení setkání

Svou účast potvrďte, prosím, pokud možno obratem, nejpozději však do 5. února, na 
adresu ing.florian@gmail.com nebo telefonicky na čísle 733 607 513 (Ing. arch. Jan Flo-
rian). Organizaci setkání napomůžete tím, že v mailu uvedete téma, které byste chtěli 
prodiskutovat, a o jakém svém zapojení do realizace POR předběžně uvažujete.

K Programu obnovy rodiny 12. února v Brně
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Regiontour v Brně. V době internetu vsadil na autentické
zážitky – regionální gastronomii, folklor a řemeslný jarmark

Tradiční veletrhy GO a REGIONTOUR se letos v polovině ledna ná-
vštěvníkům představily v nové podobě s rozšířeným obsahem – jako 
kompletní prezentace možností trávení volného času včetně pozná-
vání regionální gastronomie. V době internetu a zahlcení informa-
cemi pořadatelé vsadili na zprostředkování autentických zážitků. 
Návrat k tradicím a jejich rostoucí význam v cestovním ruchu zvýraz-
nila folklórní vystoupení a řemeslný jarmark.

Během čtyř dnů si veletrh, na němž se před-
stavilo 776 vystavujících organizací, prohlédlo 
téměř 30 tisíc návštěvníků, profesionálů v ces-
tovním ruchu i koncových klientů, kteří přijeli z 
devíti zemí, ze zahraničí především ze Slovenska, Polska a Chor-
vatska. V Press centru se akreditovalo 337 novinářů, mezi nimi 20 
ze Slovenska a Itálie.

Veletrh byl oficiálně zahájen v Pavilonu P přestřižením pásky, 
kterého se ujali ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, státní ta-
jemník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR 
František Palko, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asoci-
ace krajů ČR Michal Hašek, kardinál Dominik Duka, nejvyšší před-
stavitel pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vlady-
ka Kryštof a další významní hosté.

NS MAS – příklAdy dobré 
prAxe A NejkráSNější fotogrAfie

Celostátní síť pro venkov (CSV) a Národní síť Místních akčních 
skupin ČR (NS MAS ČR) měly společný stánek se Spolkem pro ob-
novu venkova ČR a Folklórním sdružením ČR. Na veletrhu byla 

představena nová propagační brožura „Aktivity Celostátní sítě pro 
venkov a jejích partnerů – příklady dobré praxe“, která popisuje 
aktivity CSV společně s představením příkladů činnosti místních 
akčních skupin a propagace Programu rozvoje venkova (PRV).

Prezentace byla doplněna o videoprojekci, která zahrnovala jak zá-
znamy z akcí, jako je LeaderFEST či Země živitelka, tak také projekty 
PRV jako možnou podporu pro rozvoj venkova. Součástí expozice by-
la vernisáž fotek ze soutěže „Nejkrásnější fotografie z území MAS“. 
Soutěž proběhla v loňském roce jako nultý ročník a v letošním ro-
ce na ni pravděpodobně naváže plánovaná celorepubliková soutěž 
o nejkrásnější fotografii v rámci projektů PRV, kterou představí CSV. 
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Spolek a Národní síť MAS společně s Folklorním sdružením a s podporou MZe a MMR
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Návštěvníci expozice měli zájem o informace týkající se PRV, mož-
ností financování projektů na venkově a činnosti MAS společně se 
zaplňováním „bílých míst“, což je v Jihomoravském kraji v součas-
né době velice aktuální. Nemalá část dotazů se týkala také informa-
cí o značení regionálních produktů a regionálních potravin, které by-
ly na veletrhu představeny i v expozicích jednotlivých krajů a ve spo-
lečné expozici Regionální potraviny, včetně jejich ochutnávek. 

SpoV – tVář VeNkoVA 2012 
A prezeNtAce VeSNic roku

Partnerská organizace Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV) 
představila v rámci společné expozice novou knihu „Venkovské 
stavby – Tvář venkova 2012“, která již potřetí popisuje venkovské 
stavby z celé České republiky. Role kmotra se zhostil náměstek 
MMR Michal Janeba, asistoval mu vrchní ředitel Jiří Vačkář a kni-
hu představil a pokropil sektem předseda SPOV ČR Eduard Kava-
la. Pozvání ke slavnostnímu aktu přijali také autor publikace Pavel 
Bureš z Národního památkového ústavu v Praze a Jan Machovský, 
který dodal knize zdařilou grafickou tvář. Vyšla jako třetí v pořadí 
a stále nese totéž poselství: představit zajímavé stavby – a tento-
krát také veřejná prostranství na venkově.

Na své expozici představil Spolek pro obnovu venkova za podpory 
ministerstva pro místní rozvoj svou činnost, především účast na pořá-
dání soutěže Vesnice roku, jejímž je původcem. Lidé jevili zájem o bro-
žurky, v nichž se prezentují obce, které se soutěže v minulých ročnících 
s větším či menším úspěchem zúčastnily. Zajímali se však také o Spolek 
jako takový, jeho smysl a obsahovou náplň jeho činnosti. Někteří pak 
projevili zájem rozšířit jeho členskou základnu a požádali o přihlášku.

NáVštěVNíci A VýMěNA Názorů
V průběhu výstavy navštívili expozici někteří senátoři a poslanci, 

zástupci ministerstva pro místní rozvoj, krajů a obcí či představitelé 
místních akčních skupin. Již tradičně byl také přivítán kardinál Domi-
nik Duka společně s představitelem pravoslavné církve metropolitou 
českých zemí a Slovenska vladykou Kryštofem, kteří se zúčastnili ve-
letrhu i proto, že klíčovým tématem tuzemského cestovního ruchu 
v roce 2013 jsou oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. 

Stánek Spolku navštívili také náměstek ministra pro místní rozvoj 
Michal Janeba, vrchní ředitel a ředitel sekce pro regionální politiku 
MMR Jiří Vačkář a Josef Postránecký, generální konzul ruské federa-
ce Andrej Jevgenjevič Šaraškin, hejtman Jihomoravského kraje Mi-
chal Hašek, ale také známý hudebník Felix Slováček a další. Spolek 
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připravil všem svým hostům bohaté občerstvení v podobě domácí za-
bíjačky, svatebních koláčků, ovocného moštu a dalších pochoutek.

REGIONTOUR zahájil letošní sérii propagačních akcí, na kterých 
se bude SPOV, NS MAS ČR a CSV společně se svými partnery pre-
zentovat. Další celorepublikovou akcí bude LeaderFEST v červnu, 
ale současně bude také probíhat spousta krajských akcí, kdy bude 

možné získat informace přímo v regionech. Brněnský veletrh se 
konal 17. – 20. ledna 2013. Příští ročník veletrhů REGIONTOUR 
a GO se uskuteční 16. – 19. ledna 2014.

Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR,
kateřina kapková, tajemnice SPOV ČR,

Foto: TSu, archiv SPOV a NS MAS
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SLOVAkIATOuR. Ve dnech 24. – 27. ledna se konal již 19. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour, 20. ročník 
výstavy Myslivost a odpočinek a 5. ročník výstavy Wellness a fitness, a to na výstavišti Incheba Expo v Bratislavě. Součástí byla výstava 
gastronomie Danubius Gastro. Záštitu nad přehlídkami převzal prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. Akce se zúčastnila také 
MAS Regionu Poodří v rámci destinace Moravské Kravařsko, propagoval se zde projekt „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, nebo MAS Mo-
ravská cesta společně s MAS MALOHONT, která se prezentovala v rámci expozice dalších slovenských místních akčních skupin. Výstavy se 
zúčastnilo 405 vystavovatelů a navštívilo jí 72 tisíc lidí. 20. ročník veletrhu ITF SLOVAKIATOUR se uskuteční 23. – 26. ledna 2014. RP
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Předseda Spolku pozval ministra zemědělství Bendla
do Olomouckého kraje. Navštívil zde čtyři vesnice.

Návštěvu zaměřenou na zemědělství připravil Spolek pro mini-
stra Petra Bendla na čtvrtek 24. ledna. Významný host navštívil po-
stupně Tučín, Bělotín, Rouské a Partutovice. Podebatoval s tamní-
mi představiteli samospráv i soukromými zemědělci, informoval je 
o vizích svého ministerstva do budoucna a slíbil podporu živočiš-
né výroby a s ní související vznik nových pracovních příležitostí.

Pracovní návštěva začala v Tučíně na Přerovsku – Vesnici roku 
2009. Ta je nyní ve fázi budování retenční nádrže. „Je to jeden z dů-
ležitých prvků k ochraně půdy proti erozi,“ ocenil stavbu přímo na 
jejím břehu Bendl a dodal: „Zkvalitnění vztahu zemědělství k vyu-
žívaným přírodním zdrojům, především půdy a vody, a rovněž k roz-
voji venkova, je jednou z priorit strategie ministerstva zemědělství.“ 
Měl tím na mysli Strategii českého zemědělství a potravinářství 
v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014. 

Poté, co si ministr v Tučíně prohlédl komplexní pozemkové úpra-
vy, vydal se spolu se svým doprovodem (mimo jiné i vrchním ředi-
telem sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe Pavlem Seká-
čem) a předsedou Spolku Eduardem Kavalou do Lučic – místní čás-
ti Bělotína. Tam už na něj čekal na svém soukromém hospodářství 
sadař Eduard Kozák. V diskuzi se pak zaměřili na téma „ovoce do 
škol“ či podpora místních produktů. Cestou si Bendl zběžně pro-
hlédl areál bývalého zemědělského družstva a v Bělotíně ho mile 
přivítaly děti z farní školičky. Během následného oběda se mezi 
vzácným hostem a tamními zemědělci rozvinula diskuze, především 
o jejich finanční podpoře do budoucna. Ministr opět nastínil vize 
příštího programovacího období a zodpověděl několik dotazů. 

Další navštívenou obcí bylo Rouské. Vloni získalo v soutěži Ves-
nice roku Cenu naděje pro živý venkov, především za svůj spolko-
vý život. Od toho se také odvíjel program, který tam pro ministra 
nachystali. S ohledem na jeho lásku ke koním ho jistě potěšila čtve-
rylka na přivítanou v podání čtyř půvabných slečen v sedlech. S dal-
šími dvěma slečnami, jež ovládaly břišní tance, se vzácný host vy-
fotil v areálu brownfieldu, který si prohlédl a který se v soukromých 

rukou změnil na moderní venkovskou průmyslovou zónu. „Dou-
fám, že tady není nikdo z Blesku,“ vtipkoval při focení a odpověď 
z davu zněla: „Není. Ale my jim to pošleme.“

Tečkou za Bendlovou pracovní návštěvou byly Partutovice. Ty 
získaly v roce 2008 Oranžovou stuhu ČR za příkladnou spolupráci 
zemědělského družstva a obce. O tom, že jsou tam dané vztahy 
stále udržovány, se mohl přesvědčit na vlastní oči. Po celou dobu 
pobytu v obci ho doprovázeli starosta a předseda zemědělského 
družstva. Představili mu farmu, kde se zaměřují na chov skotu, ne-
chali ho nahlédnout do skladu brambor, které získaly ocenění Re-
gionální produkt Moravská brána, a na závěr mohl ochutnat nej-
různější dobroty z bramborového těsta. 

Ministr Bendl si k návštěvě Olomouckého kraje vybral den svých 
narozenin. Tato zpráva se mezi navštívenými obcemi rychle rozkřikla, 
proto na něj téměř všude čekalo milé překvapení v podobě dortu, fr-
gálu, kytice, dětmi malovaného obrazu a dalších pozorností. Po pět-
apůlhodinovém pobytu na Přerovsku a Hranicku se delegace z Prahy 
vydala na zpáteční cestu. Text a foto: kateřina kapková
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dokonce rozhodovali, zda se nepřestěhuje-
me do Ameriky, později jsme uvažovali o vět-
ším městě jako je například Opava, kde jsem 
měl v té době nějaké divadelní nabídky spo-
jené i s bydlením. To jsme ovšem také od-
mítli. Ale věděli jsme, že za čas si budeme 
muset pořídit byt nebo nějaké bydlení.

To už jste měli děti?
Myslím, že už jsme měli Blaničku, teď ani 

nevím…

Tak to byla asi moc hodná, když si 
nemůžete vzpomenout.

To bylo zlaté dítě a pořád ještě je. Uškud-
lili jsme nějaké peníze a rozhodli se, že by-
chom si mohli koupit dům na vesnici, který 
bude náš. Tehdy už jsem vyráběl s docela 
slušným úspěchem loutky z lipového dřeva 
– dělal jsem s nimi show po světě. Říkal jsem 
si, že dům, dílna, zahrada – to bude něco 
pro nás a dítě. Zdálo se nám, že Drahotuše 
jsou vesnička nalepená na Hranice, dobře 
dostupná. Byl zde obchod, školka, škola, lé-
kař, zubař, měli jsme tady i nějaké známé. 
Učili jsme se za pochodu. Bylo to někdy v ro-
ce 1999. 

u vás doma je všechno krásné, vkus-
né, přírodní, je zde vidět mnoho ruční 
práce. Tak nějak si představuji idylku ži-

R o z h o v o r  7R

R
Jak se žije na vesnici, která vesnicí 

v pravém slova smyslu není, neboť je 
„pouze“ místní částí města? Co v Dra-
hotuších chybí a co by se změnilo, 
kdyby měly statut obce? Řezbář, lout-
kař, herec, vynálezce, koumák a za-
kladatel Studia Bez kliky Roman Pro-
keš žije v Drahotuších se svou rodi-
nou již asi 15 let. Podílí se na psaní 
petic, účastní se i schůzí místního 
osadního výboru, kterému se však 
přes veškeré snahy příliš nedaří pro-
sazovat zájmy obce. V následujícím 
rozhovoru představujeme názory to-
hoto pozoruhodného muže i jeho 
cestu od rodinného pouličního diva-
dla k založení jarmareční a divadelní 
společnosti, která jezdí po vesnicích, 
muzeích, knihovnách či hradech.

Drahotuše jsou od roku 1976 místní 
částí města Hranice. Myslím ale, že může-
me klidně hovořit o venkovu, přestože 
byly kdysi hodně dávno dokonce měs-
tečkem i městem. Jste rodák z Drahotuš?

Přistěhovali jsme se sem v době, kdy jsme 
plánovali naši budoucnost. Tehdy jsme se 

Jak se žije na vesnici, která je „pouze“ místní 
částí města? Drahotuše u Hranic
Rozhovor s Romanem Prokešem, loutkořezbářem a hercem ze Studia Bez kliky

Všude, kam si jej lidé pozvou, přináší radost a hřejivý pocit něčeho dobrého. Těžko po-
jmenovat záběr všech jeho činností, zájmů a aktivit. Loutkař, výrobce starého kolotoče, 
mučírny, ruční papírny, knihtisku… přednáší o starých zbraních, o promítačkách, kterým 
už dnes dávno odzvonilo. Umí uspořádat historický jarmark, na kterém si lidi zkouší sáh-
nout na řemesla a řemeslníci mají možnost předvádět to, čím se v běžném občanském 
životě ani neživí. Hraje loutkové divadlo, navštěvujete knihovny, objevuje zapomenutá 
zajímavá místa, kam alespoň na chvíli vrací život…
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vota na venkově. Jak je to ale ve sku-
tečnosti? Zklamal vás venkov?

Ve spoustě věcí ano. Spíš jsme se něja-
kým způsobem naučili zde žít. Co se týče 
vztahů – to může být i v paneláku, že něko-
ho máte rádi a jiného ne, někomu pošlape-
te schody, jiný bouchá s výtahem. To je nor-
mální. Nejvíce nás ale zklamala samospráva 
a to, jak zde funguje. Vybavenost obce – 
neexistující nebo zdevastované chodníky, 
spousta dalších věcí.

Pociťujete, že nejste samostatnou 
obcí, ale místní částí města?

To musí být zřetelné, už když vesnicí pro-
jíždíte. Nejsme schopni zde ani snížit rych-
lost na vozovce. Ani tolik potřebnou znač-
ku tady nemáme. Na kolika schůzích jsme 
to probírali.

Máte zde Osadní výbor Drahotuše. 
Jak funguje?

Na jeho obhajobu musím říct, že jej zastu-
puje paní, která se může ulítat a strašně se 
snaží. Ale nevím, jak moc vážně ji v Hranicích 
berou. Podle nich jsme problematičtí, proto-
že pořád něco chceme. Chceme přitom jen 
základní věci, nic neobvyklého. Hranice u nás 
rozhodují i o výstavbě průmyslových zón, ne-
berou vážně ani petice, myslím dokonce, že 
se nad nimi dobře baví. Donesla se nám na-
příklad informace, že město Hranice zde vy-
buduje chodník. To je pěkná zpráva, že? Ta 
by ale správně měla znít asi takto: „Osma-
šedesát let po druhé světové válce po oku-
paci fašistickým Německem město Hranice 
konečně postaví v Drahouších 170 metrů 
chodníku. Děkujeme.“ Ve skutečnosti to 
souvisí se stavbou nové cesty a byli jsme 
moc šťastni, když jsme se to dozvěděli, pro-
tože je tady nebezpečno a děti mají problém 
dojít bezpečně do školy. Teprve teď ale víme 
celou pravdu. Že chodník budeme mít stále 
ten rozbitý, po kterém se už nedá chodit 
a který končí naproti našeho a nový bude 
v místě, kde tak potřebný není. Je to špatné. 

Proč se Drahotuše neosamostatní? 
Zjišťovali jste si, co všechno byste pro 
to museli udělat?

Chtěli bychom. Jenomže k nám patří ješ-
tě Slavíč a ta to nechce. Máme zde katas-
trální problém, protože mezi námi jsou ješ-
tě pozemky, museli bychom směnit jeden 
díl pozemků se Slavíčí. Ty snahy zde byly už 
před deseti lety. Předchozí generace měla 
možnost o osamostatnění hlasovat. Tenkrát 
to asi místní nějak bojkotovali nebo nehla-
sovali a dnes patříme k Hranicím. Škoda. To 
byla příležitost, kdy šlo zasáhnout. Naše 
mladá generace ale nemůže starší genera-
ci, která tehdy měla tu moc, nic vyčítat. Pro-
tože oni nevěděli, co se v dalších letech sta-
ne. Mysleli si, že to bude takto lepší. Ale je 
to stále jen horší a mnohem horší. Raději 
ani nechci srovnávat okolní obce se stejným 
počtem obyvatel, jako mají Drahotuše. Ten 
rozdíl je patrný na první pohled. 

Stává se, že do obcí se přestěhují 
mladé rodiny, noví lidé vidí takovou 
obec novým pohledem a na rozdíl od 
starousedlíků, kteří už si na určitý stav 

„zvykli“ mají chuť něco změnit. Jak je 
tomu u vás?

Myslím si, že se shodneme se stejně sta-
rými spoluobčany, kteří se zde narodili. Není 
jim jedno, jak to tady bude dál. Mají alespoň 
snahu přijít na schůzi a k něčemu se vyjádřit. 
To mě příjemně překvapilo. Ale ke společ-
ným postojům jsme museli všichni dorůst. 

V posledních letech zaznívaly hlasy, 
že malé obce by se měly slučovat ve 
větší celky, aby se ušetřily peníze za sa-
mosprávy. Obce se bránily, že každá 
z nich má svou identitu a není možné 
míchat dohromady jablka a hrušky. 

Nevím, jestli se tímto způsobem mohou 
ušetřit peníze. Jeden místní odborník na 
rozpočty obcí nám řekl, že bychom měli ja-
ko samostatná obec velké problémy. Hlav-
ně zpočátku. Na druhou stranu my sami za 
sebe nejsme schopni zažádat ani o dotace, 
nemůžeme využít dalších možností, které 
mají mnohem menší obce než je ta naše. 
I přes ty počáteční problémy bychom se ale 
určitě dokázali prosadit a peníze získat za-
se jinde. O tuto možnost jsme ovšem nyní 
připraveni. Když vidím, jak ostatní obce 
vzkvétají a jak dokázaly dosáhnout na do-
tace, věřím, že bychom to dokázali také. 

Odkud pocházíte?
Z jihočeského Písku. Přestěhoval jsem se 

ale sem, protože tady žil můj bratr, otec zde 
měl práci. Začal jsem pracovat na hradě 
Helfštýně.

Tam jste byl přímo zaměstnaný?
Byl jsem tam na tzv. civilce. Nechtěl jsem 

na vojnu, především jsem nesouhlasil s vo-
jenskou přísahou. Kastelán si mně vzal hrad 
a později jsem se stal i zaměstnancem hradu.

Co jste dělal?
Civilkář nemůže dělat zásadní odbornou 

práci. Ale byl jsem přidělen Reinholdu Ko-
pejtkovi, tesaři německého původu. Praco-
vat s ním pro mě znamenalo ohromné roz-
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šíření znalostí v oboru. Kopejtko byl výraz-
ná postava, dříve pracoval ve skanzenu 
v Rožnově. S ním jsem budoval první dřevě-
né schodiště do podkovovité věže. Mám 
s ním spojených spoustu historek, ale to by 
bylo povídání na hodně dlouhý večer. 

Tedy ne pro náš zpravodaj. Přetočme 
ještě více do minulosti. Co jste studo-
val? Čím jste původně?

Původně jsem nábytkář. Už na škole jsem 
hrával divadlo a dělal všelicos. Tatínek mi vy-
právěl, jak si s bratry vyráběli loutky z hlíny. 
To se mně vždycky líbilo. A v Písku byly i prv-
ní umělecké obchody, kde jsem viděl loutky. 
Dozvěděl jsem se, že systém výroby je v pod-
statě jednoduchý. Začal jsem se o loutky za-
jímat a vyrábět je. A ono to šlo. Měl jsem už 
také nějaké předpoklady. Na škole jsme se 
totiž převážně učili ruční postupy, což se 
mně teď náramně hodilo. Proto pro mě ne-
ní problém jakákoliv ruční práce se dřevem 
jako intarzie nebo inkrustace. Tehdy u nás 
ještě neexistovaly umělecké školy, tak jsme si 
vybírali školu, kde se dalo něco naučit. A ta-
to moje škola byla solidní, i když nemůžu 
říct, že bych do ní chodil dvakrát rád. 

Pokud chci předat 
nějakou informaci dál, 
pak ji musím nejprve 
dobře pochopit.

Takže jste začal vyrábět loutky ze 
dřeva. Já jsem vás viděla už mnohokrát 
při různých příležitostech, nejčastěji 
právě při hraní loutkového divadla. Ne-
víte, proč jsem si myslela, že jste pů-
vodně učitel, kterému se nelíbilo ve 
školství, ale protože má pořád rád děti, 
hraje jim divadlo?

Ono to má něco do sebe. Když jsem po 
nějakém čase z hradu odešel (i když jsem se 
tam každou sezónu vracel), přes zimu a mi-
mo sezónu si mě zvaly právě školy. Vlastně 

jsem suploval hodiny. Vlastivědu, dějepis – 
vše zábavnou formou. Samozřejmě že jsme 
nevystupovali v rolích učitelů, s dětmi si spíš 
hrajeme. Ale hlavně si hrajeme na to, že 
hrajeme a přitom něco srozumitelným způ-
sobem sdělujeme. Hráli jsme jim i divadlo. 
A možná jsem ve školách pochytil nějaké 
učitelské móresy. 

když Vás pozoruji při vystoupeních 
a přednáškách o starých zbraních, řek-
la bych, že jste hodně sečtělý a zabývá-
te se rád historií… které historické ob-
dobí je Vám nejbližší?

Zpravidla se mně lidé ptají, ve které době 
a kde bych chtěl žít. Vždycky říkám, že se 
mně to líbí teď a tady a rozhodně bych žád-
né historické období nevracel. A to, že mám 
rád historii je také jenom zdání. Točí se kolem 
ní má práce. Vždy se snažím dozvědět co nej-
více, aby to bylo správně. Ale neznamená to, 
že to nutně nějak potřebuji ke svému životu. 
Vyplývá to spíš z toho, co dělám a že to chci 
dělat dobře. A pokud chci předat nějakou in-
formaci dál, pak ji musím nejprve dobře po-
chopit. A snažím se ji pochopit z jiného úhlu 
pohledu, než jak by to udělal nějaký pan uči-
tel. Pro příklad – když jsem chtěl pochopit, jak 
fungoval Gutenbergův tiskařský lis, zavolal 
jsem kamarádovi do Uherského Brodu, který 
mi vyrobil strojek na odlévání liter. Já si to pak 
vyzkouším a vím, o čem mluvím a jak se co 
dělalo, jaká jsou úskalí tohoto principu, nebo 
proč to dotyčný udělal zrovna takto. Na to 
učitelé nemají čas a já se jim vůbec nedivím. 

Z loutkořezbáře a herce s loutkami 
jste se dopracoval až k založení vlastní-
ho sdružení Studio Bez kliky, kde „shro-
mažďujete“ řemeslníky prvovýrobce, 
sokolníka, samé zajímavé a šikovné li-
di, kterými dokážete zaplnit i celou ná-
ves, která má být pro určitou příležitost 
stylová, historická i zábavná… 

Divadlo jsem začal hrát minimálně před 
patnácti lety. S kolegou Kamilem Králem 

jsme založili divadlo Tilia – tilia znamená la-
tinsky lípa a my jsme hráli s loutkami z lipo-
vého dřeva. Sami jsme si je vyřezávali, ma-
lovali kulisy, sami jsme si psali scénáře. 
A měli jsme úspěch. Byli jsme vlastně ještě 
„kluci“, jezdili jsme po školkách, školách, 
hráli malá představení, moc rádi jsme hráli 
na hradech – stovky vystoupení jsme ode-
hráli na Helfštýně, Hukvaldech i jinde. Ča-
sem se ale vítr z plachet ztrácí a je třeba dě-
lat i jiné věci než jen divadlo. Zvláště když je 
vám osmatřicet. Naše divadlo je sice stále 
žádané, ale bylo třeba vymyslet něco další-
ho a tak jsem založil sdružení Studio Bez kli-
ky. Pracujeme pro knihovny, muzea, hrady 
i zámky, pro obce. 

Jste rodinný podnik?
V podstatě ano. Abych já tohle všechno 

mohl dělat, musí mít moje žena dvě práce 
(smích). Ani naši brigádníci, kolegové, ka-
marádi, kteří s námi jezdí, a se kterými se 
snažíme společně zakládat dobové jarmar-
ky v malé divadelní formě, často neví, že to 
všechno si můžeme dovolit díky mé ženě. 

Co všechno tato práce obnáší? Ve 
Vaší hlavě se rodí nápady, realizace i or-
ganizace celého toho společenství…?

Nedá se nic dělat, nevěřím v demokracii 
(smích) v tomto oboru. Musí se dodržet ně-
jaká představa, šablona, abychom nezapadli 
do průměru. Když tedy chceme udělat něco 
dobrého, zajímavého, aby to upoutalo, mu-
síme do toho vložit nějakou představu a prá-
ci. A někdo tomu všemu musí šéfovat.

který ze svých dosavadních nápadů 
považujete za nejzajímavější?

To by měl asi posoudit někdo jiný než já. 
Ale třeba za minulý rok byl naším nejlepším 
nápadem dřevěný čtyřmístný kolotoč na kli-
ku. Ten se lidem velmi líbí. Vytvořili jsme ho 
s kolegou dřevomodelářem Michalem Hro-
zem. Chtěli jsme, aby v kolotoči nebyly hře-
bíky, aby to vypadalo vkusně a hezky, dře-
věné palcové převody… jednoduše řečeno, 
chtěli jsme vytvořit kontrast současné české 
pouti přebarvených a nevkusných kolotočů, 
které se dnes nabízejí. A samozřejmě máme 
raději flašinet než Michala Davida. 

To jsem tedy na vaší straně. Co další 
vynálezy, které vozíte s sebou a které si 
lidé mohou vyzkoušet podobně jako 
kolotoč? Vím, že děláte i programy „na 
klíč“. Přivezete své vynálezy i řemeslní-
ky prvovýrobce… 

Než do takové práce jdeme, představíme 
si nejprve, jak by to mělo vypadat. Když řek-
neme, že postavíme jen řemeslný trh, tak to 
nebude ono. Rozvrhneme si vše tak, aby to 
vypadalo zajímavě. Uprostřed by mělo být 
něco pro děti – tak tam dáme náš kolotoč. 
Až se děti nabaží, půjdou si vystřelit v naší 
dřevěné střelnici. Můžou si zasoutěžit v ně-
jaké hře, kde se o ně kluci postarají. Hned 
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o kousek dál razíme mince. Postavíme náš 
Gutenbergův lis a na něm tiskneme upo-
mínkové listy, které vytvoříme speciálně pro 
danou příležitost. Takže ve středu pouti si 
vystřelí, zatočí se, ale mohou si také něco 
vyzkoušet – například vyrazit minci. Kolem 
středu pak stavíme řemesla. Některá jsou 
naše vlastní – například hrnčíř Jarda Trpák 
přiveze kruh. U něj je obdivuhodné, že třeba 
celý den půjčuje zástěru, dětem drží ručičky 
a na kruhu zkouší točit maminky, děti i tať-
kové. Taťkové se zapojují hodně. Jardy se vy-
ptávají, jak pohání ten kruh, u kolotoče no-
sí piva našemu brigádníkovi, který točí klikou 
a zajímají se, jak je to udělané. Někdy mě 
překvapí, jací lidé nás oslovují. A chlapi se ta-
ky musí předvést svým dětem – Tati, ukaž jak 
vyrazíš minci. To všechno vytváří velice pří-
jemnou atmosféru.

Vozíte s sebou dokonce i mučírnu… 
což je poměrně zajímavá atrakce.

Někdy ano – když máme k dispozici vel-
ký prostor a chceme zvýraznit střed, více za-
plnit a ohraničit prostor, pak s námi jede ko-
lega Michal Koutný, věčný student historie, 
jinak vynikající průvodce na hradě Helfštýn. 
Přednáška o historii tortury a mučení v jeho 
podání je vynikající a ještě k tomu humorná. 
Ve skutečnosti nikoho nemučíme ani niko-
mu nevypalujeme cejch do krve. Kromě mu-
čírny s námi jezdí například i sokolník s dra-
vými ptáky, což se nádherně vyjímá napří-
klad v parcích a na přírodních prostranstvích. 
Minulý rok se mnou začal jezdit i dlouhole-
tý kamarád Viktor Fiala zvaný Sysel z Holo-
hlav. Je majitelem několika koní. V nádher-
ném kostýmu předvádí bojovou jízdu, bojo-
vé dovednosti kyrysníka tereziánské armády, 
stíná turecké hlavy, přeskakuje překážky, má 
velmi zajímavou asi 40 minutovou přednáš-
ku. Na jedné straně máme takové velké vě-
ci a na druhé straně loutkové divadlo. 

A také velmi humornou formou před-
vádíte historické zbraně…

To je přednáška o historii zbraní a střeli-
va – od historie po současnost. Někteří zna-
jí tyto přednášky z Helfštýna, kde šlo spíše 
o historické zbraně. Ovšem na fortu XVII. 
v Olomouci, kde máme mimochodem také 
výstavu kinematografie, už děláme tyto 
přednášky od doby gotické, doby píšťal, há-
kovnic, počátku střelby palných zbraní až 
skoro po současnost. Snažíme se do pro-
gramu co nejvíce zapojit i diváky a postavit 
celou přednášku hlavně na zajímavostech. 

S jakými ohlasy se setkáváte?
Ohlasy máme vynikající. Přitom, když se 

podíváte na program, řeknete si, to je k vi-
dění všude na hradech… My ovšem nejsme 
v pravém slova smyslu agenturou, ale spíš 
sdružením lidí, které jde určitým směrem 
pod velením nějakého kapitána. Odpadají 
nám tak zbytečné náklady. Podle potřeby 
dokážeme rozumně kombinovat jednotlivé 

dílny. Snažíme se zejména vyjít vstříc malým 
obcím, které například chtějí uspořádat zá-
bavné odpoledne na rozloučení se školáky 
nebo s prázdninami. V obci je na to vyčle-
něna nějaká částka, řeknou nám: „Máme 
takový rozpočet. Co nám za to uděláte?“ 
Neříkáme, co u nás kolik stojí – to by nako-
nec dopadlo tak, že by si raději pozvali šer-
mířskou skupinu, která zašermuje a jede 
domů nebo kašpárka, který bude hodinu 
házet balonky. My se snažíme zapojit lidi do 
manuální práce, chceme, aby tam prožili 
celé odpoledne. Byť to vypadá stejně, je to 
jiné. Musí to mít ovšem klidnou pohodovou 
atmosféru a musí to zachovat dobrý vjem. 
„Zkus si něco vyrobit, zapoj se, můžeš, ale 
nemusíš, klidně se jen dívej.“

Jsou ty ohlasy pro vás nejlepší rekla-
mou, která vás pak posune někam dál?

Líbí se mi, když si tyto informace podá-
vají třeba starostové mezi sebou. Anebo 
když přijede starosta na návštěvu do jiné 
obce, kde se něco děje a pozve si nás na zá-
kladě toho, co vidí přímo na místě. Nikdy to 
není přitom stejné. Vždy se snažíme přizpů-
sobit situaci, nachystáme jiné divadlo, jinou 
přehlídku zbraní, místo lisu přivezeme raž-
bu mincí, místo koně sokolníka. Nejlepší je, 

když si tyto informace podávají obce nebo 
muzea. 

kde nejraději hrajete?
Nejraději mám netradiční prostory. Mů-

žeme chodit léta kolem zdi ohraničující 
klášterní zahradu, na kterou jsme se ještě 
nikdy nedostali. Nám se najednou podaří 
oslovit majitele a domluvíme se s osazen-
stvem a řekneme si: „Pojďme to při nějaké 
příležitosti otevřít…“ takto se to povedlo 
například v Meditační zahradě v Lipníku nad 
Bečvou, kde jsme několikrát uspořádali tis-
kařské dílny, výrobu ručního papíru přímo 
na trávě. V případě špatného počasí jsme se 
mohli schovat do renesanční zvonice, kde 
jsme v minulosti několikrát hráli divadlo 
a která byla nesmírně zajímavým místem, 
jenž takovou akcí rázem ožije. Jinak rádi 
hrajeme a předvádíme ve vesnicích. Moc se 
nám líbilo například v Kralicích na Hané, 
v Ústí, ve Veselíčku nebo v Čechách pod Ko-
sířem… Před několika lety se nám podařila 
krásná spolupráce s farností v jedné obci. 
Pokusili jsme se uspořádat malou dopoled-
ní pouť při svěcení praporu v okolí kostela. 
Nejdříve se na to farnost moc netvářila, na-
konec byli všichni nadšeni. Farníci napekli 
koláče a prožili jsme nádherné dopoledne.

už jste se předvedl i v Drahotuších? 
Ano. Například předloni o Anenské pou-

ti jsme připravili alternativní program k sou-
časné pouti, kterou obvykle zastupují viet-
namské tržnice a přebarvené a nevkusné ko-
lotoče. Ve sklepech budovy, kde sídlí zubař 
a obvodní lékařka, jsme uspořádali výstavu 
starých promítaček a promítal jsem staré fil-
my o Drahotuších, které jsem nechal digita-
lizovat. Byly tam i záběry z Anenské poutě, 
která se konala před třiceti lety. Ve dvoře, 
který pro tuto příležitost upravili místní neza-
městnaní, jsme postavili dřevěný kolotoč, 
středověkou střelnici, byl tam malíř portréti-
sta, paličkářky z muzea, čajovna, tiskli jsme 
na ruční papír městský znak, v neděli večer 
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jsme pak odehráli představení Don 
Šajn. Za den tam prošlo takových 800 
lidí. Vloni jsem pak dostal nabídku 
uspořádat jarmark kolem kostela. Měl 
jsem podmínku, že kolem kostela bu-
du mít rozestavěné dobové stánky, 
měli jsme opět katovnu, mincovnu, 
papírnu… V neděli se předvedli i jezd-
ci tereziánské armády na koních, za-
znamenali jsme vynikající ohlasy v mé-
diích. 

Ptala jsem se, kde to máte rád. 
kde to naopak nemáte rád?

Znám spoustu agentur, které ne-
fungují takovým dílenským způso-
bem jako my, a které jsou schopny 
rozbalit program na jakémkoliv místě. 
Kvůli penězům klidně degradují ja-
koukoliv práci. Své zaměstnance nebo 
kolegy postaví kousek od pokladen 
velkého obchodního centra nebo na 
jeho parkoviště. Viděl jsem to, je to 
něco strašného. I když chápu, že za to 
mají peníze. 

kolik s sebou obvykle vozíte lidí?
Obvykle se nás sejde takových dva-

náct. Ale jsme schopni uspořádat i pěknou 
decentní akci ve čtyřech lidech. Přivezeme 
kolotoč, střelnici a loutkové divadlo a i když 
je to pidiakce, obecní spolky si umí program 
zpestřit a doplnit samy. Hasiči předvedou 
stříkačku, přiveze se pivečko pro tatínky a je 
pohoda.

Jste rádi, když se k vám v obcích 
s programem připojí spolky?

Mě dokonce mrzí, když se nepřipojí. To 
je přece základ každé obce. To jsou lidé, 
kteří suplují kulturní akce v obcích. Sokoli 
v Přemyslovcích dělají každý rok nádherné 
letní akce. Ke svému významnému výročí 
uspořádali výstavu, předvedli sletové sesta-
vy, paráda. A taky mně při pohledu na tyto 
lidi občas přijdou další nápady. 

Vozíte s sebou řemeslníky, kteří se ře-
meslem většinou neživí a nemohli by si 
to ani dovolit. Otec hrnčíř živí rodinu ja-
ko elektrikář. určitě je dobře, že těmto 
lidem nabídnete příležitost alespoň ob-
čas předvádět to krásné, co umí a k če-
mu mají vlohy. Jak je ale zaplatíte? 

Ve dvou obcích na Hané se nám to po-
dařilo takto: kdo chtěl mít stánek u kostela, 
musel mít stylové zboží, ostatní museli být 
za hranicí určité zóny. Kdo předvádí řemes-
lo a neprodá (například platnéř) tomu zapla-
tíme – i 1500 korun. Nebo od nich odkou-
pím zboží za 2000 korun. Já pak mám akce 
třeba na hradě pro firmy či uzavřenou spo-
lečnost a mohu je použít jako dárky a naú-
čtovat si to jinde. Tato skupina řemeslníků, 
která předvádí, dělá vlastně něco jako diva-
dlo. Oč jsou horší než trapné divadlo, které 
stojí za houby? Pak je skupina dalších, která 

není stylová, ale prodává své zboží nebo 
i lehce předvádí – po těch nechci nic. A pak 
je skupina těch, kteří to celé dotují. „Prodá-
váš hnusné zboží a uráží mě už jen to, že jsi 
přijel se svými plastikovými pistolkami, tak 
zaplatíš za metr.“ A ono to funguje. 

Jak dnes pohlížíte na řemesla?
Když pomyslím na to, jak se u nás řemes-

la pomalu znovu probouzela, kdo a s čím 
začínal. Byl jsem nadšený, když jsem viděl 
první formičky na máslo vyřezávané přímo 
na místě, první perníky, hořické trubičky… 
viděl jsem, jak se to všechno zmáhá, jak 
jdou pomalinku dopředu a jak řemesla při-
bývají. Teď je těch řemesel neříkám, že dost, 
ale mám dojem, že všechno nabírá nějaký 
nový směr. Někteří lidé, kteří předvádí ře-
meslo, se s ním ani neuživí a musí mít své 
občanské povolání. Jiná řemesla se zase tvá-
ří, že jsou to pravé a nejlepší a že jsou prvo-
výrobci a nakonec zjistíte, že jen překupují 
zboží a jako prvovýrobci se tváří. Pak si kla-
du otázku – kam až to dojde? Neměla by se 
některá řemesla stát opravdu spíše divadél-
kem, dílnou, do kterého se mohou lidé za-
pojit? Sám netuším odpověď. Ale je mi jas-
né, že takto to nemůže existovat napořád.

Začali jsme naše povídání u loutek 
z lipového dřeva. u loutek také skončí-
me. Jak se vám daří řemeslo, a kde všu-
de už dělají loutky Romana Prokeše ra-
dost?

V současné době spíš provozuji s lout-
kářské dílny (nemám rád slovo workshop). 
Děti si pod mým vedením vyrábějí loutky. 
A protože spolupracuji s knihovnami, na-
vštěvuji hlavně knihovny a muzea. Minulý 

rok jsme například dělali 70 centime-
trů vysoké loutky na drátě v barokním 
stylu pro představení Don Šajn, před-
loni jsem vyřezal barokní marionety 
do Španělska. Takže teď v poslední 
době už spíš dělám jen majstrštyky 
jednou dvakrát do roka. A v minulos-
ti jsem vyrobil loutky například pro 
opavské Loutkové divadlo, kde jsem 
se podílel i na několika představeních. 
Tyto loutky se objevily na festivale 
Loutkářská Chrudim, byly na výstavě 
ve Španělsku, moje loutky mají ale ta-
ké například v Chicagu, v Kenoše, San 
Francisku, Austrálii, Londýně, v sou-
kromých sbírkách i v majetku různých 
spolků. 

kam byste to chtěl ve svém 
oboru ještě dotáhnout?

To vůbec netuším. Moc bych už 
studio nerozšiřoval. Naše dílny jsou 
dostačující v té formě jakou mají. A já 
nechci nabízet 1000 jídel na jídelním 
lístku. Raději mám komornější styl. Na 
Helfštýně i na jiných hradech jsem byl 
svědkem toho, jak návštěvnost prud-
ce stoupala díky historickému šermu 

a historizujícím věcem… To se pak projevi-
lo v celoročním průměru návštěvnosti. Stej-
ně rychlý to ovšem mělo sešup a degrado-
valo to na něco, co by se nemělo dnes už 
objevovat nutně na každé akci. Stala se 
z toho lidová atrakce. Z toho plyne pouče-
ní, že lepší než megalomanské jsou akce 
drobnější, poučné, kulturnější a se zapoje-
ním návštěvníků. Abychom si sami sebe 
a navzájem mohli vážit. Nejen že si na něco 
hrajeme. Nehrajeme si na řemeslníky – ře-
meslníci jsme. Nehrajeme si na umělce – 
pokud jimi nejsme. Nebudeme přehánět – 
budeme se snažit o kvalitní práci. To je mé 
poučení z posledních let.

Rozhovor vedla Marie Šuláková 
Více informací: http://www.bezkliky.eu/
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Reforma veřejné správy a rozhoř-
čená debata naplněná obavami, aby 
se veškeré úspory netýkaly jen obcí 
– to bylo hlavní téma lednové schů-
ze Spolku pro obnovu venkova, kte-
rá se uskutečnila 8. 1. v budově Se-
nátu v Praze. Hlavním hostem schů-
ze byl náměstek ministra vnitra pro 
veřejnou správu Robert Ledvinka. 
V další části programu představil 
poslanec Parlamentu ČR David kád-
ner svůj návrh na kompenzaci ob-
cím, jež budou znevýhodněny no-
vým RuD. Přítomní jeho návrhu vy-
jádřili podporu.

reforMA VeřejNé SpráVy

Ledvinka: „Stát v tuto chvíli netuší, kolik ho co 
stojí, včetně agendy.“

Představitelé Spolku pro obnovu venkova pozvali na schůzi ná-
městka ministerstva vnitra Roberta Ledvinku, aby jim podal infor-
mace k reformě veřejné správy, na jejímž dokončení ministerstvo 
pracuje. Ledvinka uvedl, že model veřejné správy není ideálně na-
stavený. „Stále vznikají nové agendy. Na jedné straně jsou podpo-
řeny celospolečenskou potřebou, ale na druhé straně nerespektu-
jeme některé základní ústavní principy – např. když přechází výkon 
státní správy na obce, měly by se tam zároveň přesouvat i finance. 
Stát v tuto chvíli netuší, kolik ho co stojí, včetně agendy. Ve veřej-
né správě máme přezaměstnanost, ale máme také velkou vnitřní 
diverzifikovanost jednotlivých pracovních míst. Na ústřední státní 
správě vůbec nemáme vytvořeny podmínky pro hlavní činnost, kte-
rá se tam má vykonávat – tzn. tvorbu strategií, koncepcí a legisla-
tivy. A naopak jsme na této úrovni přehlceni úkony typu statistiky, 
výkaznictví, evidence, účetnictví, správy majetku apod. Není cílem 

Lednová schůze Spolku byla ve znamení
bouřlivé debaty o reformě veřejné správy

Hlavním hostem lednové schůze SPOV v Senátu byl náměstek ministra vnitra pro veřejnou 
správu Robert Ledvinka. Antonín Lízner (SMO)

ministerstva vnitra systémová likvidace malých obcí. Naopak. Na-
ší ambicí je posílit význam obcí v samosprávné roli,“ řekl v úvodu 
Ledvinka.

Náměstek dále vyjmenoval a vysvětlil základní principy, které je 
třeba nyní vyřešit a v závěru své řeči shrnul, že k tomu, aby se ze-
fektivnila veřejná správa, je třeba nejprve nutné získat validní úda-
je. „Jestliže nás dneska stojí 12 procent státního rozpočtu – 
a to jen na stránce výdajové, bez jakýchkoliv příjmů, tak 
s tím někdo něco musí udělat. My nepředpokládáme, že se 
reformní kroky mohou odehrávat v tomto volebním obdo-
bí. A nikdy jsem to ani neřekl. Můžeme je ale založit. A teď 
je otázka, jestli pokračovat v těch pracích nebo přijímat roz-
hodnutí. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Proto chceme dál 
vést diskuzi a dál k tomu hledat argumenty,“ řekl Ledvinka po 
bouřlivých reakcích přítomných zástupců Spolku, Svazu měst a ob-
cí (SMO) či Sdružení místních samospráv (SMS). (Celý projev ná-
městka Ledvinky je k dispozici na www.spov.org)

Lízner: „S navrhovaným způsobem reformy 
státní správy nesouhlasíme!“ 
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Člen předsednictva SMO Antonín Lízner například reago-

val: „Řekl jste, že se vám bohužel třetí etapa reformy státní sprá-
vy, která měla být směřována na centrální úřady, vymkla z ruky a 
vrací se zpátky ke kořenům. Ale pak jsem z vašich dalších slov po-
chopil, že reforma vrcholné správy je možná, ale nejdříve si musí-
me udělat pořádek dole. O reformě centrálních úřadů jste se té-
měř nezmínil. Stále se hovoří o tom, jaká je na státní správě pře-
zaměstnanost. Na obcích zcela jistě není. S příbytkem práce na 
obecním úřadě mám stejnou zkušenost jako pan Kavala, který 
před chvílí řekl, že jeho šest lidí se od rána nezastaví.

Komu je ku prospěchu tato forma reformy státní správy? Urči-
tě ne obyvatelům této země. Nikdo zatím nedokázal doložit, že se 
na obcích nižšího typu pracuje špatně. To je názor, který všichni ra-
zíte, ale nijak to nemáte podloženo. Proč se stále sahá do obcí? 
Komu to má sloužit? Proč chceme vzdálit úkon státní správy od li-
dí? Proč někomu vadí, že jsme schopni zajistit službu dobře, kva-
litně, v místě, ke spokojenosti lidí a skoro zadarmo? Obávám se, 
že nesystémovost v rozhodnutích a myšlení jednotlivých minister-
stev je standardem a nikoliv výjimkou. 

Když jste ve své řeči narazil na nesoulad mezi SMO a vaším minis-
terstvem, není to tak, že byste předem nevěděli, že s tím nesouhlasí-
me. Je to tak, že námitky, které vznášíme, jsou odmítány, považová-
ny za irelevantní a není jim přikládána dostatečná váha a vážnost. Sám 
jste to řekl. Úředníci na ty starosty nemůžou, a to je strašně nepoho-
dlné. To je ten pravý důvod toho, kam směřuje třetí etapa reformy 
státní správy. Pánové úředníci se bojí o své židle, chtějí si zachovat svůj 
vliv a nejjednodušším způsobem je postupné odebírání výkonu státní 
správy z nejnižších stupňů. Za SMO musím jednoznačně deklarovat, 
že s navrhovaným způsobem reformy státní správy nesouhlasíme. 

Bartoněk: „Plošné zásahy nejsou vhodné. 
Občané a obce měli být hlavními aktéry přípravy 
nové reformy veřejné správy.“

K Líznerovi se poté přidali i další přítomní. Předseda SMS Josef 
Bartoněk například oponoval, že v programovém prohlášení vlády 
je jasně napsáno, že veřejné služby se mají přiblížit občanům. „Ná-
vrhy, které jsou předkládány, vedou spíše k tomu, že se ty služby od 
občanů oddalují. Pan náměstek tady řekl, že hlavním důvodem re-
formy jsou úspory financí. Ale není nijak podloženo, že k nějaké vý-
znamné úspoře dojde. Při rušení matrik byla např. spočítána úspo-
ra cca 14 mil. korun za rok, tedy 1 korunu na občana. Metodiku 
výpočtu těchto úspor zpochybňujeme, protože se neberou v potaz 
náklady, které občanům v konečném důsledku vzniknou. Jednak se 
zvýší dojezdová vzdálenost a jednak se prodlouží čas, potřebný 
k vyřízení jejich záležitostí. Nejsme ve sporu, že je potřeba s veřej-
nou správou něco udělat. Ale rozhodně si myslíme, že plošné zása-
hy nejsou vhodné. Zásadně nám chybí analýza dosavadních výsled-
ků reformy, tedy té první části, která již proběhla. Sám jste dnes 
zmínil, pane náměstku, že se teprve shromažďují podklady k tomu, 

Josef Bartoněk (SMS) Stanislav Rampas (SPOV)

Eduard Kavala (SPOV)

jaké mají práva a povinnosti organizace, které se na veřejné správě 
podílejí. Ale už se současně připravuje návrh nové reformy. Podle 
mě by bylo dobré počkat na výsledky, shromáždit všechna fakta 
a poté na nich teprve začít stavět novou reformu. 

Veřejná moc by měla být postavena na principech, kdy by ob-
čané a obce měli být hlavními aktéry přípravy nové reformy veřej-
né správy. Měli by mít možnost účastnit se celého toho přípravné-
ho procesu,“ řekl Bartoněk.

Kavala: „Levice jako taková, s komunisty v čele, 
v této zemi systémově likviduje POV. Teď se malé 
obce likvidují tak, že je tady pokus ztratit jejich 
smysluplnost.“

Předseda Spolku Eduard kavala vzpomněl, že poté, co se zro-
dily samosprávy, a ukázalo se, že jsou životaschopné, začal na ně útok. 
„Začal v rovině, že je jich moc. Když se ukázalo, že tento argument 
není ten správný, přišel další, že to neumíme. Nakonec vyplynulo na 
povrch, že jediné, proč to někomu vadí, je, že se to nedá manipulovat 
politicky. Přišlo se na jinou metodu a tou je likvidace finančním způso-
bem. To se naštěstí podařilo odvrátit. Ti, kdo 22 let vykládali, jak je ven-
kov pošlapáván, udělali po volbách krok, kdy zlikvidovali POV. Tedy le-
vice jako taková, s komunisty v čele, v této zemi systémově likviduje 
POV. To je nesporný fakt. Moravskoslezský kraj je toho důkazem. Tam 
Spolku řekli: už jste se poléčili na RUD. Teď se tedy malé obce likvidu-
jí tak, že je tady pokus ztratit jejich smysluplnost. Jak chce ministerstvo 
rozšířit samosprávnou funkci obce? Proti úsporám nemáme nic, ale 
bude-li ta úspora viditelná, pak musí být viditelná ve všech strukturách 
a musí být spočitatelná. Co když úspory nebudou nakonec úsporami? 
Takové případy z praxe znám,“ poznamenal Kavala.

Rampas: „Když se něco rozhoduje od stolu, 
vždycky to dopadá špatně.“
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Stanislav Rampas reagoval, že proti neargumentům se velmi 
těžko argumentuje a že celá snaha rušit různé úřady vede k tomu, 
že venkov bude mít všude daleko a všude to pro něj bude drahé. 
„Vyřizoval jsem si nový občanský průkaz a trvalo to 14 dní. Ten 
moderní systém by měl přece fungovat obráceně. Abych nemusel 
nikam jezdit a nemusel nikde čekat. Když se něco rozhoduje od 
stolu, vždycky to dopadá špatně. Jsem pro to, aby se na toto té-
ma vedla debata. Já když někam tři hodiny pojedu něco projed-
nat, tak za ty tři hodiny státu neodvedu ani korunu, protože v tu 
dobu nic nevydělám. Aby ta snaha ušetřit nakonec neskončila 
s opačným efektem,“ řekl.

Ledvinka: „My potřebujeme zmapovat, na co 
má občan právo, jaké jsou jeho povinnosti a na 
to nastavit výkon veřejných služeb.“

Ledvinka zopakoval, že celý dokument vznikl poté, co si vláda 
stanovila úkol provést revizi toho, co se po desíti letech od refor-
my veřejné správy povedlo a co ne. „Širší a větší ambice nemá. 
Jestli přijmu nějaké úsporné opatření, tak bych ho měl po nějaké 
době vyhodnotit. A tím je tento materiál. V prosinci vláda schváli-
la dokument „Analýza veřejné správy“ a v místech, kde jsme opus-
tili principy reformy z roku 1998, uložila ministerstvu vnitra navrh-
nout, jak to vyřešit. 

V úvodu jsem řekl, že jsme ten materiál stáhli z projednávání ve 
vládě ne proto, že by celá ta věc byla už od toho prosince. To, co ta 
vláda v prosinci schválila, nikdo nemůže zpochybnit. My jsme tou 
komparativní analýzou opravdu prokázali, že principy, které obsa-
hovaly reformní zákony a dokumenty z roku 1998, jsme v některých 
bodech opustili a nedodrželi. Uvědomme si, že zmíněný dokument 
byl analytickým dokumentem „reforma versus stav“. Proto tam je 
uvedeno ministerstvo veřejné správy. Protože v reformě bylo uvede-
no, že mělo vzniknout nezávislé ministerstvo s nadresortní kompe-
tencí bez silových složek,“ řekl Ledvinka. Dodal, že v nedávné době 
našel konsensus s předsedou Spolku na téma „flexibilní výkon ve-
řejné správy“. „To je téma, které chybí v tom materiálu a mělo to 
tam být. Proto jsem ho z vlády stáhnul a teď ho dopracujeme. My 
potřebujeme zmapovat, na co má občan právo, jaké jsou jeho po-
vinnosti a na to nastavit výkon veřejných služeb,“ dodal. 

V závěru ještě připomněl, že jeho ministerstvo chce spojený mo-
del, který je levnější a kde je vyšší parametr veřejné kontroly. „Bude-
me mít jedno centrum – ústřední státní správu – která bude dělat 
jen tři charakterové činnosti. Tzn. koncepce, strategie, legislativa, 
normotvorba a státní kontrola. Tehdy jsme o strukturálních fondech 
a o veřejných zakázkách v jejich současném pojetí nevěděli. A veš-
kerý reálný výkon svěříme 143 obcím a osmi krajům. A na obcích 
základního typu cca deseti působností přeneseného výkonu státní 
správy, kterou neumí stát zabezpečit jinak než prostřednictvím kaž-
dé obce. To byly základní principy reformy veřejné správy profesor-
ky Štrekové. Celá naše ambice je vrátit se zpátky k těmto principům 
a diskutovat o tom, jak je dnes aplikovat na reálnou situaci. Nemám 
problém s tím, provést analýzu a počkat na její výsledky. Ale vláda 
chtěla po deseti letech vidět, jak dopadla reforma. A já bych potře-
boval vědět, jaká délka doby má být na přípravu tak zásadního do-
kumentu jako je dokončení reformy,“ dodal Ledvinka. Poslanec David Kádner

Ludmila Němcová (SMO) Radan VečerkaJosef Bezdíček (SMO)

Kavala: „Panu kolegovi nevěřím ani slovo. 
Pokud se bude muset někde ušetřit, tak u nás 
obcí. Copak si ti lidé podřežou vlastní větev?“

Eduard kavala v závěru debaty poukázal na paralelu ze školství. 
„Cílem nebylo udělat školství lépe, ale základní proměnná bylo, že 
chybí čtyři miliardy korun. Od toho se odpočítali žáci a nazývalo se 
to reformou financování regionálního školství. Přitom víme, že střed-
ní školy jsou řízeny politicky a je to jen další tunel. Copak si ti lidé 
podřežou vlastní větev? A s tou reformou veřejné správy je to totéž. 
Panu kolegovi, i kdyby to dnes nakrásně namaloval, nevěřím ani slo-
vo. Protože když se budou muset ušetřit peníze, tak se ušetří u nás. 
Nejjednodušší bude zrušit matriky, stavební úřady a „máme fajfku“. 
Reforma veřejné správy se za celou dobu nepovedla. Jak dlouho už 
se mluví o sloučení dvou ministerstev? Nic by se v této zemi nesta-
lo. Ale nikdy se to nestane, protože je vždycky potřeba naplnit poli-
tickou dohodu. Tam není jiný racionální důvod,“ uzavřel Kavala.

koMpeNzAce obcíM, zNeVýHodNěNýM NoVýM rud

David kádner – poslanec Parlamentu ČR, který je iniciátorem 
poslaneckého návrhu na kompenzaci obcím, jež budou znevýhodně-
ny novým RUD, seznámil přítomné se svým návrhem a požádal pří-
tomné o podporu. Kádner uvedl, že není jen poslanec, ale i starosta 
v Krušných Horách. Řekl, že během září, kdy byl nový RUD schválen 
v Senátu, jej začali kontaktovat starostové, kteří zůstali tzv. „pod ča-
rou“. „Byl jsem jedním z těch, kdo si mysleli, že ti, co žádné narovná-
ní nedostanou, zůstanou alespoň na nule. Dnes tady mám bohužel 
tabulku 58 obcí, které jsou v hodně velkém mínusu, a je to pro ně 
skoro likvidační. Během září jsme se snažili dovolat na ministerstvo fi-
nancí (MF), že existoval nějaký příslib, který byl na poslední chvíli za-
řazen mezi druhým a třetím čtením ve sněmovně. Zněl v tom smyslu, 
že se MF o znevýhodněné obce postará. Nic takového se ale nestalo. 

Je pravdou, že se ty znevýhodněné obce dozvěděly, co mají dě-
lat. V prvé řadě si musejí udělat rozpočet, a jakmile bude schválen 
i rozpočet státu, pak se uvidí. Před Vánoci to ve sněmovně vypada-
lo všelijak a hrozilo, že jakmile se vymění vláda, tyto sliby zůstanou 
nesplněny. Začali jsme proto opět komunikovat s MF a dali dohro-
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mady pozměňovací návrh, který by dával alespoň malou jistotu 
všem obcím, kterým by se sáhlo na rozpočet v objemu více než dva-
cet procent. Chtěli jsme, aby měli garanci, že se o ně stát postará. 

Vláda to bohužel smetla a z MF mi přišla odpověď: My jsme na 
vás nezapomněli, ale nemůžeme dělat nic, dokud nebude schvá-
len rozpočet. Až v průběhu roku 2013 budou tedy dotčené obce 
vědět, že se s tím neumí vyrovnat, pak můžou zavolat na MF, a to 
bude každou obec řešit individuálně. Jsem z toho docela zklama-
ný. Úředníci, se kterými jsme ten pozměňovací návrh připravili, už 
s námi najednou komunikovat nesměli. 

Před Vánocemi jsme všem dotčeným obcím náš pozměňovací 
návrh poslali, aby se k němu starostové vyjádřili. Hledali jsme prů-
sečík. Ten v tuto chvíli vypadá tak, že se jedná o obce s velkým ka-
tastrem a na něm hospodaří státní podniky. To je největší bolest 
těch obcí. Tam hodně ztratily a stát se o ně neumí postarat. V ta-
bulce, o které jsem hovořil, se sešly obce různých velikostí. Je tam 
obec, která má 50 obyvatel, ale také obec s 500 obyvateli. Ten im-
puls ale musí přijít od obcí, které jsou takto „poškozeny“, moje 
obec k nim nepatří. Jsem ale odhodlán pomoci jim najít řešení a 
přinutit vládu k odpovědnosti a písemnému závazku. Zatím mají 
obce jen příslib na rok 2013,“ prohlásil poslanec Kádner. 

Návrh, který poslanec předkládá, má pomoci obcím, u nichž 
dojde k poklesu příjmu (u obcí do 3 tisíc obyvatel) k 1. 1. 2013 
o více než 20 procent. Stát by měl být podle tohoto návrhu 
povinen dorovnat rozdíl tak, aby změna byla v maximální vý-
ši 20 procent. Jeho návrh podpořil Spolek pro obnovu venko-
va, Svaz měst a obcí i Sdružení místních samospráv.

StAV příprAVy období 2014+

Radan Večerka uvedl, že vláda v prosinci schválila rámec ope-
račních programů. Seznámil ostatní s tím, že ministerstvo země-
dělství má dva programy: Program rozvoje venkova (PRV) a Ope-
rační program Rybářství (OPR). Vláda už rozhodla, že oba budou 
pod gescí ministerstva zemědělství jako doposud i v příštím pláno-
vacím období. Z Evropského fondu regionálního rozvoje, Fondu 
soudržnosti a Evropského sociálního fondu jsou navrženy a zatím 
schváleny tyto operační programy: 
– Operační program (OP) „Podnikání a inovace pro konkurence-

schopnost
– OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“
– OP „Zaměstnanost“
– OP „Doprava“
– OP „Životní prostředí“
– Integrovaný regionální operační program (IROP)
– OP „Praha“
– OP „Technická pomoc“

To jsou OP schválené vládou s tím, že je různý podíl různých 
zdrojů financování a jsou zaměřeny více na řešení cílů. Je jich pět: 
– Zvýšení konkurenceschopnosti podniků a ekonomiky
– Rozvoj páteřní infrastruktury
– Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
– Podpora začleňování boje s chudobou a systém péče o zdraví
– Integrovaný rozvoj území.

Budou existovat ještě další operační programy pro cíl tzv. Evropské 
územní spolupráce. To jsou navržené OP pro spolupráci přeshraniční. 
Jeden OP pro Českou a Polskou republiku, OP mezi ČR a SR, mezi Ra-
kouskem a ČR, OP pro Bavorsko a Česko, Sasko a Česko a jeden mul-
tifunkční pro více států, koordinovaný na území ČR (Central Europe). 
Jak to bude dál řízeno, o tom se teď intenzivně jedná především me-
zi MMR a určitými pracovními skupinami. Rozhodnout musí vláda. 

Radan Večerka připomněl, že v současném programovém obdo-
bí máme ve finančním vyjádření cca 750 miliard korun. Kolik bude 
vyčerpáno, je další věc. „Já skepticky tvrdím, že tak 40 procent,“ 
tvrdí Večerka. Budoucí období podle něj kalkuluje s finančními pro-
středky ve výši cca 500 mld. korun. „Ale ještě to není schváleno. 
Letos se počítá s tím, že by byla schválena nařízení. Už teď máme 
zhruba sedmiměsíční zpoždění oproti minulému období, kdy to by-
lo schváleno v červnu rok předem. Snažíme se o co největší posíle-
ní principu partnerství. Evropská komise ho do těch nařízení prosa-
dila více než ve stávajícím období,“ dodal místopředseda SPOV.

ČleNStVí SpoV Ve SMo A SMS

Kavala: „Chceme být „z jednoho pytle“ ve vzta-
hu k tahu za venkov. Ale jistou nezávislost bych 
si i nadále zanechal.“

Přítomní zástupci Spolku, SMS a SMO v závěru schůze zvažo-
vali, zda by bylo vhodné, aby se Spolek stal členem SMO a SMS. 
Předseda Spolku Eduard kavala uvedl, že se nebrání úzké spo-
lupráci, pro vzájemnou transparentnost by ale bylo lepší zachovat 
současný stav. „Zakládající člen Spolku Mirek Baše si představoval, 
že by se Spolek měl postupně přetvořit v jakousi venkovskou stra-
nu. Víme, jak to dnes s některými partnery vypadá. Zůstala tady 
jistá nezávislost a to je dobře. V okamžiku, kdy tyto organizace to-
tálně provážeme, budeme bráni tak, že jsme „z jednoho pytle“. 
My chceme být „z jednoho pytle“ ve vztahu k tahu za venkov. Ale 
jistou nezávislost bych si zanechal. SMS je naším členem a já to ne-
považuji za nejšťastnější. V okamžiku, kdy jsme stáli vedle sebe, 
např. při demonstraci za RUD, byly naše hlasy načteny. Takto by se 
sloučily. Kam přicházíme, tam jsme bráni jako tři subjekty. A to je, 
myslím, jen ku prospěchu,“ myslí si Kavala.

Večerka: „Doporučuji posílit spolupráci.“

Radan Večerka zastává názor, že občas mezi sebou tyto tři 
subjekty málo komunikují. „Kdybychom si předem připravili někte-
rá jednání, např. v monitorovacím výboru PRV, byli bychom úspěš-
nější. Raději bych, spíš než o členství, hovořil o formách spoluprá-
ce za účelem zvýšení efektivity lobbyistických tlaků, které občas 
musíme učinit. Jindy je naopak potřebné vystupovat jednotlivě. 
Doporučuji posílit spolupráci,“ dodal Večerka.

Pro ZV zpracovala Marie Šuláková
Zápis vyhotovila: kateřina kapková

(k nalezení na www.spov.org)

Celý záznam schůze je archivován na audiokazetách.

Starosta Všeně Herbst Jiří Vačkář (MMR) Jan Florian st. (SPOV)

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



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 179 • 2/2013

Vzniká nová pracovní skupina:
obchod a služby na venkově

V prosinci se v Bělotíně uskutečnilo setkání SPOV, SMS, SMO, 
NS MAS a SD Jednota COOP s cílem vytvořit novou pracovní sku-
pinu, která by se zabývala rozvojem služeb venkovského charakte-
ru a společným řešením aktuálních problémů na venkově.

Každá z uvedených organizací má za úkol nominovat jednoho 
svého zástupce a jednoho náhradníka, který by se dalších schůzek 
účastnil. Jejich první setkání by mělo proběhnout začátkem února 
v Praze, pravděpodobně v úterý 5. února v prostorách Senátu po 
skončení schůze Spolku pro obnovu venkova. Zájemci o práci v té-
to skupině se mohou do 18. ledna 2012 přihlásit u tajemnice SPOV 
ČR Kateřiny Kapkové na adrese: kkapkova@tiscali.cz.

Více informací v podrobném zápisu z jednání: http://www.spov.
org/aktuality/vznika-nova-pracovni-skupina---obchod-a-sluzby-
-na-venkove.aspx

Organizátoři zahájili přípravy
Národní konference VENKOV 2013

První jednání má za sebou Programový výbor Národní konferen-
ce VENKOV 2013, která se uskuteční ve dnech 1. – 3. 10. 2013 
v Hranicích. Zástupci SPOV a NS MAS z celého Olomouckého kra-
je si nejprve prohlédli všechny zvažované prostory pro společná 
jednání, workshopy i doprovodný program. Hranická sokolovna 
nabídne sál s kapacitou až 500 lidí a nutné zázemí. Velmi pozitiv-
ní ohlas měla návštěva areálu Staré střelnice, kde bude k dispozici 

moderní divadlo s kapacitou až 220 osob a další doprovodné pro-
story. Následoval přesun do kilometr vzdálených lázní Teplice nad 
Bečvou, které nabídnou hlavní ubytovací kapacity a rovněž další 
prostory pro tematické workshopy. K dispozici samozřejmě budou 
i relaxační služby typické pro lázně jako různé procedury, bazén či 
polarium.

Poté už začalo dvouhodinové jednání, které bylo věnováno 
především rozdělení úloh a odpovědností v týmu. Jedna organi-
zační složka bude mít na starost hlavně obsahovou náplň konfe-
rence a rozvrstvení programu na společný blok přednášek, tema-
tické workshopy, exkurze či specializované doprovodné panely. 
Technický výbor pak čeká nemálo práce se zajištěním logistiky, 
ubytování, stravování návštěvníků stejně jako s propagací celé 
konference.

Na některých věcech se organizátoři shodli už nyní. Vzhledem 
k blízkosti železničního koridoru budeme účastníky vybízet k pří-
jezdu vlakem, zvažuje se dokonce vypravení speciálního spoje, 
který by do Hranic mohl svézt velkou část Čech. Důraz bude 
mimo jiné kladen na mezinárodní rozměr a účast, kdy bude vy-
užito místopředsednictví České republiky v mezinárodní orga-
nizaci ELARD sdružující jednotlivé národní sítě místních akčních 
skupin.

Na světě už je také poměrně provokativní motto konference, kte-
ré si ale zatím organizátoři nechávají jako překvapení. Zazněly též 
první návrhy tematických bloků, zmínit můžeme např. obchodní ob-
služnost malých obcí nebo značky kvality potravin od regionálních 
po celostátní, návrhů je ovšem už nyní mnohem více a právě teď 
je ideální doba, aby se i další aktéři rozvoje venkova vyslovili se 
svými tipy, náměty a připomínkami k obsahu a průběhu konferen-
ce, které mohou zasílat na email f.kopecky@regionhranicko.cz.

Fk

Zástupci Spolku pro obnovu
venkova Středočeského kraje 
jednali s hejtmanem

V úterý 8. ledna se uskutečnilo společ-
né jednání hejtmana Středočeského kra-
je Josefa Řiháka se zástupci Spolku pro 
obnovu venkova Středočeského kraje 
(SPOV SK) předsedou Radomírem Hana-
číkem a místopředsedou Milanem Benou. 
Zástupci nejprve seznámili hejtmana s cíli, činností a záměry ne-
vládní organizace Spolek pro obnovu venkova ČR, jehož je 
SPOV SK krajskou organizací a navrhli konkrétní možnosti vzá-
jemné spolupráce.
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Hejtman své hosty obeznámil se současnou situací v kraji, 
s probíhající aktualizací krajských dotačních fondů i předpoklá-
danými možnostmi čerpání finančních prostředků na rozvoj 
venkova.

Zástupci Spolku požádali hejtmana o zviditelnění Programu 
obnovy venkova (POV) ve struktuře krajských dotací, aby POV 
byl lépe identifikovatelný především pro malé obce a projed-
nali rozvoj venkova Středočeského kraje v celostním pohledu 
Spolku.

Hejtman přislíbil participaci kraje na pravidelném Festivalu stře-
dočeského venkova, pořádaného Spolkem pravidelně v červnu na 
různých místech kraje. Potvrdil pokračování spolupráce v rámci 
krajského kola soutěže Vesnice roku a nově participaci na vydání 
souhrnné publikace o historii této soutěže ve Středních Čechách. 
Na návrh Spolku také prověří možnosti využití části finančních pro-
středků, které plynou v rámci POV do Středočeského kraje, pro 
smysluplné aktivity, pořádané nejen SPOV SK, ale i jinými nezisko-
vými organizacemi, působícími v  rozvoji venkova na území Stře-
dočeského kraje.

Bude-li jen trochu možné, bude se hejtman Středočeského kra-
je účastnit akcí, pořádaných Spolkem osobně nebo v případě za-
neprázdnění vyšle své náměstky.

Pro snazší vzájemnou komunikaci umožní, aby byla v budově 
krajského úřadu poskytnuta místnost pro jednání předsednictva 
SPOV SK.

Na závěr Josef Řihák souhlasil s převzetím záštity nad prvním 
Plesem starostů Středočeského kraje v gesci SPOV SK, který by se 
mohl každý rok uskutečnit na jiném místě Středočeského kraje.

I když to bylo první setkání, lze na základě jeho průběhu i vstříc-
nosti ze strany hejtmana předpokládat, že se se zástupci Spolku 
bude setkávat častěji při různých příležitostech, konání krajských 
i celostátních aktivit se vztahem k venkovu Středočeského kraje 
a přispívat k jeho dalšímu rozvoji. Mb/Rh

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  1 7Z



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 179 • 2/2013

rozvoj.cz/index.php/srr.html). Více k diskusi o definici podporova-
ných oblastí SRR v zápisu z lednového jednání výboru. 

NS MAS ČR schvaluje, že priorita pro vyjednávání podmí-
nek OP mimo PRV je následující: 
1. fáze – získat co nejvíce financí pro venkov; 
2. fáze – definovat, jaká témata a kolik financí bude im-
plementováno prostřednictvím MAS. 

NoMiNAce NS MAS k příprAVě 
operAČNícH progrAMů

NS MAS musí být připravena dle dohody s MMR nominovat čle-
ny a náhradníky do řídících orgánů operačních programů a dále 
do jednotlivých pracovních skupin dle vymezených priorit. Koordi-
nátor doporučil nominovat členy výboru NS MAS a jeho nejbližší-
ho okolí. Měli by se účastnit jednání výboru a znát jak fungují pro-
gramy v současném období. 

6+2 priorit IROP
V Integrovaném regionálním operačním programu se navr-

huje 6+2 priorit (orientační vymezení): 
– doprava (silnice I. a II. třídy) 
– cestovní ruch a kulturní dědictví (geoparky) 
– podpora energetické účinnosti v regionech 
– sociální a zdravotnická infrastruktura v regionech 
– podpora rozvoje vzdělávací infrastruktury v regionech 
– podpora integrovaného rozvoje města a území 
–  podpora institucionální kapacity a zlepšování účinnosti 

v územní veřejné správě 
– technická pomoc

Každý nominovaný gestor by měl pro další OP koordinovat svo-
ji oblast a zajistit pracovní týmy k prioritním oblastem, až bude vy-
zván. Pošmurný předložil požadavek na zaslání dopisu na MŽP s ná-
vrhem na zapojení MAS do jejích OP. Dále předložen návrh na za-
pojení zástupce NS MAS ČR do Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
pod MŽP. NS MAS nominovala do rady vlády pro udržitelný rozvoj 
Jiřího Krista, který je doposud jako expert pro posuzování ŽP v Míst-
ní agendě 21.

VyjedNAt co NejVětší podporu 
pro VeNkoV, Až poté řešit MAS

Koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný se v minulém 
období účastnil valných hromad tří krajských sdružení v Olomouc-
kém, Karlovarském a Libereckém kraji (více v samostatných zprá-
vách). Informoval o schváleném dokument Příprava dohody o part-
nerství mezi ČR a EU (materiál je dostupný na http://www.mmr.cz/
cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-EU/Informace-a-aktuality/Vla-
da-schvalila-material-predlozeny-MMR-Podklad-pr) a oslovení NS 
MAS ze strany MMR k nominaci do řídícího orgánu Integrované-
ho regionálního operačního programu (IROP). 

Jiří Krist informoval o jednáních v Radě vlády pro NNO. Upozor-
nil, že je nutné projednat společné postoje a systém prosazování 
priorit ze strany neziskových organizací tak, aby šlo co nejvíce fi-
nančních prostředků do venkova jako takového a poté se bude ře-
šit, kolik financí půjde přes MAS.

Pošmurný dále informoval o jednání s MMR (14. ledna) o struk-
tuře integrované strategie rozvoje území, kde nedošlo k žádnému 
posunu, nicméně MAS byly opět vyzvány

MMR k připomínkování aktuální verze dokumentu dle krajů. 

StrAtegie regioNálNíHo rozVoje 
– rozpory V podpoře MAS

Koordinátor rovněž referoval o současném stavu podpory MAS 
dle Strategie regionálního rozvoje (SRR). Podle současného námětu 
MMR by mohla jít podpora přes MAS prostřednictvím IROP pouze 
v periferních oblastech (viz mapa). Na základě těchto požadavků se 
tak projevil čím dál tím větší rozpor v názorech na podporu MAS.

defiNice podporoVANýcH oblAStí 
Pošmurný apeloval, že podpora z IROP je nyní na MMR plánována 

jenom v periferních oblastech. „Musí být vyvinut větší tlak na podpo-
ření venkova. Dnes se totiž říká: podpora ne do venkova, ale jenom 
do periférií, a když skrz MAS, tak jenom do periférií. Ale jak definovat 
podíl periferií v MAS?,“ uvedl Pošmurný. Jiří Krist upozornil, že nelze 
podporovat například jenom 50 % území. Dle Radima Sršně je toto 
nyní navržené stanovisko MMR proti kohezní politice venkova dle EU. 

Výběr oblastí je definován v materiálu Strategie regionálního 
rozvoje. SRR udělala na klíč firma GAREP (http://www.regionalni-

Národní síť MAS v lednu v Olomouci nominovala zástupce
pro budoucí operační programy a řešila změny pravidel
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Předseda NS MAS František Winter a koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný na jednání výboru v Olomouci. Foto: TSu

Zejména o stavu vyjednávání příštího plánovacího období Evropské unie v tuzem-
sku a připomínkování novely pravidel Programu rozvoje venkova pro místní akční 
skupiny jednal 15. ledna 2013 v Olomouci výbor Národní sítě MAS.
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Nominace NS MAS do ŘO OP:

Operační program gestor člen ŘO náhradník 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) MPO Ondráčková (JM) 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) MŠMT Winter (OLK)
Doprava MDO Chmelař (JiČ)
Životní prostředí (EFRR, FS) MŽP Krist (MSK)
Zaměstnanost (ESF) MPSV Mach (KVK) Sršeň (OLK)
Integrovaný regionální operační program (EFRR) MMR Pošmurný (StČ) Winter (OLK)
Přeshraniční, Nadnárodní a Meziregionální spolupráce 
– rozdělení dle oblastí 

MMR Rakousko – Karasová (JiČ)
Německo – Florian (PLZ)
Slovensko – Lahoda (ZLK) 
Polsko – Šulák (OLK)

Program rozvoje venkova 2014–2020 (EZFRV) MZe Florian (PLZ) Charouzek (VYS)
Rybářství (ENRF) MZe Cepáková (JiČ) 
Postupně budou zástupci nominování dle výzev OP. Nominovaní zástupci za KS budou osloveni s účastí do pracovních skupin.
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dAlší půSobNoSt koordiNátorA 
– úkol pro VAlNou HroMAdu

Předseda NS MAS František Winter upozornil, že je nutné rozhod-
nutí o vyjednávání k dalšímu období, jak financování, tak i k osobě ko-
ordinátora. Jednotlivě se vyjádřili zástupci ve výboru za všechny kraje 
a všichni tuto aktivitu podpořili, ale nebyl stanoven rámec financí.

Pošmurný navrhl, že intenzita vyjednávání by měla být zachová-
na, měla by se získat větší pozici mezi partnery ve venkovském pro-
storu v návaznosti na memoranda. Měla by se vydobýt pozice i v dal-
ších OP jako v IROP. „NS MAS ČR by měla spolupracovat mezi orga-
nizacemi na venkově a sjednocovat názory,“ uvedl Pošmurný. 

Radim Sršeň upozornil, že dle zkušeností z dalších sítí v EU, má 
ČR nejvíce systematicky koordinováno vyjednávání podpory, díky 
tomuto je uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 
nejlépe ze všech zemí EU. 

Tomáš Šulák doporučil zvýšení členských příspěvků pro nepod-
pořené MAS či zavedení mimořádného příspěvku na podporu ko-
ordinátora, protože budoucí období se týká všech. Winter dopo-
ručil toto začlenit do podkladů na valnou hromadu. Upozornil, že 
podporuje koordinátora z pozice předsedy krajského sdružení, 

z pozice předsedy NS MAS ČR uvedl, že finanční prostředky na tuto 
činnost musí řešit valná hromada. NS MAS si dala za úkol zpracovat 
podklad pro rámec financování koordinátora v dalším období.

Plánovaná činnost vyjednávacího týmu pro další období: 
21. – 22. 1. MMR – Role měst a obcí v programech Společné-
ho strategického rámce 2014–2020 v Praze
21. 1. MZe – prezentace „Strategie českého zemědělství a potra-
vinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014“
8. 2. EU – seminář o CLLD (komunitně vedeném místním roz-
voji) v Bruselu
–�Do�března�bude�zpracována�náplň�činnosti�ELARD,�rozdělení�kompetencí,�
rolí�a�priorit.�Prováděcí�dokument�k�nařízením�CLLD�bude�představen�6.�2.�
v�Bruselu.�Na�stole�je�návrh�začlenit�v�EU�plošně,�že�OP�musí�rozdělovat�část�
prostředků�přes�CLLD.�Některé�reakce�jsou�pro�zavedení�přímo�5�%�přes�CLLD.�
Jednání�na�Generálním�ředitelství�rozvojové�pomoci�–�metodou�LEADER�roz-
dělovat�rozvojovou�pomoc�v�zemích�třetího�světa.
–�Zástupce�v�ELARD�definuje�svoji�činnost�a�priority�NS�MAS�v�místopřed-
sednictví�–�návrh�jiného�systému�příspěvků,�zaměření�na�programy�(např.�
Mládež�v�akci),�které�umožní�přenést�priority�dovnitř�ČR.

Typologie území České republiky 2012 dle Strategie regionálního rozvoje

modrá – póly rozvoje = rozvojový cíl (krajská města), červená – periferní oblasti = kohezní cíl

obce ČR dle
typu SRR

rozvojové oblasti (1626)
PEriFErNÍ oblasti (1354)
stabilizovaNé oblasti (3271)
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příprAVA VAlNé HroMAdy 
Ve žlutici NA kArloVArSku

Zdeněk Mach z MAS Vladař v Karlovarském kraji přednesl 
návrh na konání valné hromady společně s doprovodným pro-
gramem. Veškeré informace budou v rámci návratky na VH 
včetně kontaktů na organizátory – fakturování vložného a po-
platku za doprovodný program bude společně. Přihlášení bude 
možné do konce února. V prostorách je možnost vystavení ba-
nnerů MAS. 

Pozvánka bude zaslána během února (měsíc před jednáním). 
Před konáním valné hromady se uskuteční jednání Výboru (13. 3. 
od 13 hodin) za účasti starého i nově navrhovaného nového slo-
žení. Souběžně s tím se uskuteční pro ostatní účastníky exkurze do 
okolí Žlutic. Kapacita sálu je 300 osob, předsednický stůl 20 míst. 
V objektu konání valné hromady bude možnost využít salónek pro 
jednání.

Podklady pro jednání valné hromady byly postupně připomín-
kovány. Na únorovém jednání výboru budou finálně odsouhlase-
ny a poté rozeslány členům: program a jednací řád, plnění a návrh 
rozpočtu (předneseno čerpání), plnění plánu práce a plán práce 
pro další období, zpráva o hospodaření (výroční zpráva), zpráva 
kontrolní komise, volby do orgánů organizace, zprávy z pracov-
ních skupin (jen ve výroční zprávě ne osobně).

rozSáHlá diSkuSe k NoVýM 
prAVidlůM prV iV. 1.1. 

Výbor NS MAS obsáhle diskutoval nové znění pravidel PRV 
IV.1.1., které vyvolaly od jejich zveřejnění velkou polemiku mezi 
MAS napříč republikou.

Nejvíce kontroverzní body, ke kterým bylo vyžadováno vysvětlení:
1. (6c) seznamy členů a zaměstnanců MAS – variant je řada 
2. (9s) externí audit – auditor až za rok 2013, v roce 2012 nová 

pravidla neplatila 
3. (9y) evidence darů – smlouvy na dary a konkrétní účel (neuzna-

telné náklady, práce nad rámec SPL apod.), osvobození od da-
ní, účelové dotace na činnost MAS z kraje apod. 

4. (9z) práce zaměstnanců – omezení jakékoliv další činnosti 
Podle předsedy PS LEADER a místopředsedy NS MAS Jana Floriana 

(PLZ) byla změna pravidel ze strany MZE a SZIF vyvolána z důvodu po-
třeby omezit riziko veřejné podpory v rámci MAS, protože činnost 
v rámci SPL je poté využita zaměstnanci mimo MAS k soukromé čin-
nosti. Je nutné si uvědomit, že výklady jsou mnohdy zmatečné a ne-
jsou zaměřeny na skutečný problém, který by se dal řešit jednodušeji.

Informace ohledně auditu – jedná se pravděpodobně o účetní 
audit, který by zajistil kontrolu celého účetnictví, ne jenom části tý-
kající se SPL, ke kterému mají kontroloři SZIF přístup. (Některé MAS 
vlastní audity provádějí, většina z nich však pravděpodobně ne.) 

Jindřich Šolc a Jaroslav Chmelař Hana Dufková (v popředí) Jan Florian
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o NáplNi práce MANAžerů Může 
rozHodoVAt jeN zAMěStNAVAtel

Václav Pošmurný (StČ) informoval o paragrafu zákoníku práce, 
kdy zaměstnanec nesmí podnikat bez souhlasu hlavního zaměst-
navatele, tzv. písemná konkurenční doložka. „Zaměstnanec by ne-
měl podnikat v tom, co se dělá přes SPL,“ uvedl Pošmurný. 

Podle Jiřiny Karasové (JiČ) není paragraf o podnikání nutnost, 
ale možnost pro zaměstnavatele, a je na něm, zda toto využije. Ha-
na Dufková (ÚST) doporučila zpracovat právní rozbor na kontro-
verzní body v pravidlech. Florian navrhl co nejdříve celou záležitost 
probrat se SZIF a vysvětlit si nejasnosti. Uvedl, že je domluvena 
schůzka TPS Leader na 29. 1., pokud budou jakékoliv právní pod-
klady, uvítá jejich rychlé zaslání. 

Přítomná místopředseda SPOV a člen Monitorovacího výboru 
EAFRD Radan Večerka podpořil myšlenku diskuze o nastavení pra-
videl. Upozornil na schválení pracovní skuopiny ke standardům 
MAS na ministerstvu zemědělství, o kterou se SPOV také zapříčinil. 
„Je nutné řešit situaci v MAS, kde jsou souběžně třeba tři úvazky na 
jednu osobu dle činnosti. Je potřeba stanovit pravidla i v návaznost 
na rok 2014+ a globálně předcházet problémům. Přes MAS se pro-
investuje v tomto období přes 5 miliard korun, a to je dostatek pe-
něz na politickou diskuzi v rámci dalšího období,“ uvedl Večerka.

Winter v závěru navrhl, že po shromáždění podkladů se před-
nesou námitky na jednání s náměstkyní ministra zemědělství za 
přítomnosti vedení Řídícího orgánu PRV. 

Usnesení:
Výbor NS MAS ČR respektuje a podporuje požadavky MZe a SZIF 
na zvyšování transparentnosti MAS a předcházení zneužití veřej-
ných prostředků poskytnutých na financování režijních výdajů 
MAS. Nicméně zásadně nesouhlasí s neúměrným navýšením by-
rokratických požadavků a omezování svobody MAS, jejich členů 
a zaměstnanců. Výbor proto pověřuje PS LEADER zadáním práv-
ního rozboru k platnosti a závaznosti celých pravidel, především 
k bodu 9z a ověřením požadavků bodu 9s s auditory. V případě, 
že uvedená ustanovení pravidel nebo jejich výklad nemají legis-

lativní oporu, požaduje jejich zrušení. Výbor požaduje zdůvod-
nění a vysvětlení požadavků MZe a SZIF vyplývajících zejména 
z ustanovení pravidel 6c (seznamy členů a zaměstnanců), 9s (ex-
terní audit), 9y (evidence darů) a 9z (omezení výdělečné činnos-
ti zaměstnanců) a pověřuje PS LEADER jednáním o změně jejich 
formulace nebo výkladu.

SpoleČNě pro udržitelNoSt Služeb NA VeNkoVě
Členové výboru NS MAS byli informováni o prosincovém jedná-

ní SPOV, SMO, SMS, NS MAS a COOP v Bělotíně a vzniku společné 
pracovní skupiny. Výbor v návaznosti na nominaci zástupce do ŘO 
OP Podnikání nominoval do PS k problematice udržitelnosti služeb 
na venkově (obchod, pošta apod.) Olgu Ondráčkovou z MAS Hli-
necko. První jednání PS bude 5. února v Praze – dále již v režii SPOV. 

krAjSké Sítě, leAderfeSt, VzděláVáNí A úprAVy 
zAMěřeNí prAcoVNícH SkupiN

Výbor Národní sítě MAS dále jednal o valných hromadách kraj-
ských sdružení NS MAS, zajištění podkladů pro výroční zprávu, orga-
nizaci LEADERFESTU v Náchodě ze strany MAS Královéhradeckého 
kraje. Zájem o tuto akci projevila také MAS Most Vysočiny jako sou-
části Filozofického festivalu. Zástupci obou zájemců byli vyzváni k za-
slání plánu akce včetně návrhu rozpočtu a výbor rozhodne per rollam. 

Členové výboru dále reagovali na námět nové PS Vzdělávání. V dis-
kuzi bylo navrženo větší zaměření na mládež jako takovou a Sršeň na-
vrhl tuto problematiku řešit jako projekt. Pošmurný upozornil, že ten-
to rok bude hodně o tvorbě integrované strategie a návrzích operač-
ních programů. Rozhodnout by se mělo až podle výsledků diskuzí 
a nominacích na valných hromadách krajských sdružení. Šulák infor-
moval, že na jednání MAS v Olomouckém kraji byl návrh na zásadní 
úpravu pracovních skupin, jejich sloučení a upravení pracovních nápl-
ní. Toto bylo podpořeno většinou přítomných. Výbor si tak stanovil 
úkol navrhnout transformaci činnosti PS a úpravu pracovních náplní. 

Výbor NS MAS schválil přijetí nových MAS Jižní Haná o.p.s. 
a MAS Dolnobřežansko o.p.s.

Ze zápisu Olgy Špikové, upravil a zkrátil Tomáš Šulák

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 1Z
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NS MAS jednala s MZe a SZIF
o výkladu novely pravidel PRV

V úterý 29. 1. 2013 jednali zástupci NS MAS ČR s pracov-
níky MZe a CP SZIF o výkladu aktualizovaných Pravidel IV.1.1 
Místní akční skupina, především pak o bodech týkajících se 
nových povinností MAS ve vztahu k zaměstnancům, poža-
davkům na externí audit a financování MAS.

Na základě četných dotazů z jednotlivých MAS vyvolala NS MAS 
ČR jednání PS LEADER s pracovníky odboru Řídící orgán PRV na MZe 
a odboru projektových opatření rozvoje venkova na SZIF. Na jedná-
ní došlo k vyjasnění výkladu několika ustanovení Pravidel IV.1.1., 
platných od 1. 1. 2013.

přeVod fiNANcí do dAlšícH let
Prvním z diskutovaných bodů byla možnost převádění nevy-

čerpaných prostředků z opatření IV.1.1 (režijní náklady MAS) 
a IV.1.2 (podpora projektů) do dalších let, resp. především do 
roku 2014. V tomto ohledu zůstává v platnosti pravidlo platné od 
roku 2012, že nevyčerpané prostředky z IV.1.1 se automaticky pře-
vádějí na další rok, nebo je možné je na základě Hlášení o změ-
nách převést do opatření IV.1.2. Co se týče finančních prostředků 
již alokovaných na jednotlivé projekty v rámci opatření IV.1.2, kte-
ré ale v důsledku úspor při realizaci nebo odstoupení příjemce do-
tace od Dohody (nikoliv však v důsledku korekcí a sankcí) nebyly 
vyčerpány, tyto se navrací znovu do alokace opatření IV.1.2 a MAS 
je může znovu přidělit v rámci nejbližší výzvy. Z pozice MAS je pro-
to žádoucí, aby zejména v letošním roce velmi pečlivě monitoro-
vala financování podpořených projektů a v případě úspor vedla své 
příjemce k snížení celkových způsobilých výdajů projektu a podá-
ní Hlášení o změnách, aby tyto ušetřené prostředky mohla využít 
ve svých posledních výzvách. V tuto chvíli platí, že poslední kolo 
registrace projektů na RO SZIF proběhne v termínu 5. – 11. 6. 2013 
a MAS by tedy k tomuto datu měly alokovat veškeré zbývající pro-
středky v opatření IV.1.2. V případě, že by se v druhé polovině le-
tošního roku ukázalo, že podstatná část MAS nevyčerpala význam-
nou část přidělené alokace, je otevřená možnost uvažovat o vyhlá-
šení dodatečné výzvy v roce 2014. Ze strany NS MAS ČR bylo 
navrženo řešení v podobě znovuzavedení institutu náhradníků, 
které však ze strany SZIF a MZe nebylo akceptováno. Převod pro-
středků z opatření IV.1.2 na opatření IV.1.1, jak požadovaly někte-
ré MAS, nebyl ze strany MAS na oficiálním jednání navržen, čle-
nové PS LEADER upřednostnili možnost využít zbývající prostředky 
na podporu projektů konečných příjemců.

SezNAMy
Dalším bodem byly již mnohokrát diskutované seznamy členů 

a zaměstnanců MAS. Poté co SZIF ustoupil z požadavku na uvá-
dění rodných čísel v těchto seznamech a nahradil je požadavkem 
na uvedení data narození, a to pouze u zaměstnanců a členů orgá-
nů MAS, se z pohledu SZIF odstranil případný konflikt s požadavky 
zákona o ochraně osobních údajů. V této souvislosti ale upozorňu-
jeme MAS, aby se informovaly na požadavky kladené tímto záko-
nem na shromažďování a zpracování osobních údajů. Ze strany SZIF 
bylo vysvětleno, že v seznamu zaměstnanců MAS není nutné hlá-
sit zaměstnance na DPP a DPČ, kteří jsou zaměstnáni na méně než 
14 kalendářních dnů za danou etapu a nejedná se o opakované za-
městnávání (tzn. opakovaně uzavírané DPP a DPČ). V případě, že 
náplní dohod je poradenství, konzultace a vzdělávání týkající se 
SPL, tito zaměstnanci se uvádí vždy. Uvádějí se všichni zaměstnan-
ci, tedy bez ohledu na typ pracovního poměru (pracovní smlouva, 
DPČ, DPP) a pracovní náplň (IV.1.1, IV.2.1, jiné). V případě nejas-
ností SZIF doporučuje zaměstnance raději uvést. Seznam není nut-

né aktualizovat při každé změně, ale pouze vždy při podání Žádos-
ti o proplacení za danou etapu a do polí pro poznámky a komen-
táře blíže specifikovat případné změny nebo trvání pracovního 
poměru apod. Poslední seznam MAS odevzdá na RO SZIF s posled-
ní Žádostí o proplacení (tedy pravděpodobně v roce 2014).

exterNí Audit
Velká diskuse proběhla k novému požadavku na externí audit. 

Zástupci NS MAS ČR konstatovali, že v obecné rovině tento poža-
davek akceptují, mj. je i součástí návrhu základních standardů 
MAS, který NS MAS ČR připravila jako podklad pro jednání o roli 
MAS v období 2014–2020. Nicméně doporučovali požadovat 
standardní účetní audit, který již řada MAS (většinou o.p.s.) zadá-
vá. Z pohledu MZe a SZIF bylo třeba v Pravidlech vymezit audit tak, 
aby mohl zahrnout jak účetní jednotky, které vedou podvojné i jed-
noduché účetnictví. Audit má rovněž ověřit podmínku, že finanč-
ní prostředky PRV jsou využívány pouze na činnost vztahující se 
k SPL, tedy že nedochází ke vzniku veřejné podpory, což běžný 
účetní audit nezahrnuje. Z tohoto důvodu byla na doporučení ze 
strany Komory auditorů ČR zapracována podmínka auditu dle 
standardu ISAE 3000. Ačkoliv jsou uvedená ustanovení Pravidel 
platná až od 1. 1. 2013, SZIF i MZe zastávají názor, že provedení 
auditu již za rok 2012 z podmínek Pravidel vyplývá a zároveň mů-
že významně přispět k očištění MAS od řady nařčení, která se po-
slední dobou množí. Ze strany PS LEADER byl tento požadavek ak-
ceptován.

eVAluAce Spl
Účastníci jednání krátce diskutovali také problematiku hodno-

cení MAS, monitorovacích zpráv a ex-post evaluace. Ze stra-
ny MZe bylo potvrzeno, že v roce 2013 nebude prováděno Hod-
nocení MAS v podobě jako dosud, neboť bude pravděpodobně 
nahrazeno již „vstupní kontrolou“ MAS pro období 2014–2020. 
SZIF informoval, že pro rok 2013 chystá zpřesnění požadavků na 
rozsah monitorovacích zpráv MAS, aby neobsahovaly duplicitní 
údaje s nově zavedeným seznamem členů a zaměstnanců MAS 
a byly lépe využitelné pro zmíněný externí audit. NS MAS ČR po-
žadovala včasné zveřejnění případných požadavků MZe a SZIF na 
provedení ex-post evaluace stávajících SPL, která má být zpracová-
na do 31. 12. 2015, avšak MAS chtějí její některé části zpracová-
vat již v druhé polovině letošního roku. MZe proto přislíbilo zveřej-
nit své požadavky nejpozději do 3. čtvrtletí 2013. V této souvislos-
ti SZIF navrhl, aby MZe poskytlo krátkou zpětnou vazbu všem MAS 
k jejich střednědobé evaluaci, aby se mohly poučit pro zpracování 
ex-post evaluace. NS MAS ČR navrhla uspořádání semináře, kde 
by byly prezentovány příklady dobré i špatné praxe. MZe tyto po-
žadavky zváží.

A k t u á l n í  j e d n á n íA
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Jan Florian (NS MAS)
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ČiNNoSt A dAry
Podstatná část diskuse byla věnována problematice darů, přijí-

maných MAS. Zástupci NS MAS ČR akceptují povinnost uzavírat 
darovací smlouvy u finančních a věcných darů v hodnotě nad 1000 
Kč i požadavek na smluvní stanovení konkrétního účelu a lhůty pro 
užití daru. V diskusi bylo nicméně upřesněno, že tento účel je mož-
no definovat obecněji – např. „dar na přípravu místní integrované 
strategie MAS na období 2014–2020“ nebo „dar na financování 
režijních nákladů MAS v roce 2014 a 2015“, přičemž ale MAS mu-
sí být schopna doložit, že tyto dary čerpá na uvedený účel a v uve-
dené lhůtě. Nevyužité dary nebo jejich části může MAS převést do 
dalšího účetního období (pokud toto darovací smlouva umožňu-
je), nebo vrátit dárci. Pokud MAS organizuje registrovanou veřej-
nou sbírku, není z povahy věci možné darovací smlouvy uzavírat. 
V tomto případě je ale účel využití výtěžku sbírky i lhůta stanoven 
přímo v povolení sbírky, kterým je MAS povinna se řídit.

MAS A zAMěStNANci
Posledním diskutovaným tématem byla výdělečná činnost 

zaměstnanců MAS mimo SPL. Zde byl výklad Pravidel IV.1.1 
upřesněn v několika rovinách. Zaměstnanec, jehož mzdové nákla-
dy jsou hrazeny z opatření IV.1.1 nesmí provozovat jinou výděleč-
nou činnost, která je shodná s předmětem činnosti svého zaměst-
navatele (tedy jak živnostenský list, tak případné souběžné za-
městnání u jiného zaměstnavatele na DPP, DPČ nebo pracovní 
smlouvu), kde by předmět podnikání, obor činnosti nebo pracov-
ní náplň byly stejné jako je předmět činnosti MAS stanovený její-
mi zřizovacími listinami (např. cíle sdružení a formy činnosti dle 
stanov u o.s. nebo druh obecně prospěšných společností u o.p.s., 
obdobně u z.s.p.o.). Pro MAS, která své zaměstnance vzdělává, 
poskytuje jim technické i odborné zázemí, kontakty apod. je jed-
noznačně výhodnější, aby tuto činnost provozovala sama, svým 
jménem (tj. na IČ MAS) a případné zakázky ji daný zaměstnanec 
„dohodil“. Pokud má MAS ve svých zřizovacích listinách svou čin-
nost nějakým způsobem územně vymezenu (např. pouze na úze-
mí působnosti MAS, daný kraj, ČR apod.), tento zákaz platí pou-
ze na dané území a se souhlasem svého zaměstnavatele může 
zaměstnanec tuto činnost provozovat mimo dané území. Tuto 
podmínku MAS zajistí aplikací §304 zákona č. 262/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

Pokud zaměstnanec v rámci svého pracovního úvazku u MAS 
provádí i jinou činnost než pouze SPL, předpokládá se, že tato čin-
nost není prováděna v rámci pracovní doby, která je vykazována 
v rámci IV.1.1 a nejsou k této činnosti využity ani žádné další výho-
dy poskytnuté na základě podpory SPL (riziko nedovolené veřejné 
podpory) – tedy např. náklady na pronájem a režie kancelářských 
prostor, kde je tato činnost provozována jsou odpovídajícím způ-
sobem rozděleny, není využívána kancelářská technika pořízená 
v rámci 100% dotace SPL, ale také náklady na případná odborná 
školení, jsou odpovídajícím způsobem rozděleny.

Obecně je zakázáno, aby zaměstnanec MAS provozoval jakou-
koliv výdělečnou činnost v přímé souvislosti s Osou IV LEADER mi-
mo vlastní zaměstnanecký poměr u „své“ MAS a „své“ SPL. Za-
městnanec MAS tedy zejména nesmí zpracovávat žadatelům z úze-
mí své MAS žádosti o dotaci do vlastního SPL, ale ani žadatelům 
z jiných území žádosti do SPL jiných MAS. Toto omezení se netýká 
dobrovolnických aktivit zaměstnance, i zde je však nutné mít na pa-
měti hrozící střet zájmů.

Všechna uvedená omezení se týkají pouze zaměstnanců, jejichž 
mzdové náklady jsou hrazeny z opatření IV.1.1.

Věřím, že výše uvedené závěry přispěly k upřesnění výkladu pro-
blematických ustanovení Pravidel IV.1.1. Ačkoliv řada z nich zname-
ná pro MAS vyšší nároky na dokladování nebo přijmutí nových opat-
ření, věříme, že přispějí k vyšší transparentnosti MAS do budoucna.

Jan Florian, 
vedoucí PS LEADER, místopředseda NS MAS ČR 

j.florian@nsmascr.cz 

Olomoucký kraj nominuje Wintera
na předsedu sítě. Krajské sdružení
MAS zajistí národní konferenci 
Venkov 2013 i projekt OP LZZ

Za účasti 14 ze 16 místních akčních 
skupin (přítomno bylo 12 ze 13 členů) se 
v první den prezidentských voleb 11. led-
na konala v Grygově u Olomouce, sídle nepodpořené, ale oživují-
cí se MAS, valná hromada krajského sdružení NS MAS Olomouc-
kého kraje. Po úvodní rekapitulaci uzemní působnosti a novinek 
v jednotlivých MAS, za přítomnosti nového náměstka hejtmana 
pro venkov Michala Symerského, byly pověřeny dvě sousední 
MAS, aby pořešily jedinou větší lokalitu v kraji na Šternbersku, kde 
se zatím MAS nedaří. Jinak se tzv. bílá místa pozvolna daří „zabar-
vit“. MAS z Olomouckého kraje přitom zasahují do dvou soused-
ních krajů a naopak dvě MAS od sousedů zde působí.

podporA krAje je. Ale je třebA Větší
MAS získají od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy 

venkova (POV) 2013 podporu na přípravu strategií ve výši 125. ti-
síc korun na mzdové náklady, přičemž dalších 50 procent musejí 
spolufinancovat. Je to sice pro řadu MAS dobrá zpráva, ale nejde 
jen o peníze, protože nová politická reprezentace nevyslyšela no-
minace KS MAS OK do výborů a komisí kraje. Předseda krajského 
sdružení František Winter ve zprávě o činnosti za rok 2012 dále 
poznamenal, že zájmy MAS se v minulém období v komisi venko-
va a zemědělství nedařilo prosadit a exhejtman nekomunikoval. 
Připomněl přitom, že přes projekty MAS se v Olomouckém kraji in-
vestovalo přes 300 milionů korun.

Větší rAzANce profeSNí orgANizAce
Za přítomnosti koordinátora vyjednávacího týmu NS MAS Václa-

va Pošmurného se řešila nejen rozporuplná novela pravidel PRV 
z přelomu roku a stav vyjednávání příštího plánovacího období EU 
(o kterém jsou informace na jiných místech ZV, v části jednání z vý-
boru, i z krajů), ale debatovalo se o organizační struktuře Národní sí-
tě MAS a potřebě její razance. Krajské sdružení proto navrhlo nové-
mu výboru, aby měla NS MAS napříště jen 2 místopředsedy. Jeden 
by řešil všechny okolnosti související s obdobím 2007–2013 a druhý 
zase vyjednávání 2014–2020. KS také doporučuje přehodnotit ob-
sah činnosti pracovních skupin Vize a rozšíření, Hodnocení i navrže-
né Vzdělávání ve prospěch řešení Standardů a strategií MAS. 

Krajské sdružení přitom opět nominovalo do čela NS MAS stá-
vajícího předsedu Františka Wintera (MAS Horní Pomoraví) a rov-
něž jednohlasně podpořilo Radima Sršně (MAS Šumperský venkov) 
na místopředsedu ELARD. Náhradníkem výboru bude František Ko-
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Valná hromada KS MAS Olomouckého kraje v Grygově
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pecký (Rozvojové partnerství Hranicko), členem kontrolní komise 
Miloslava Hrušková (Moravská cesta). Předsedou krajského sdruže-
ní byl opět zvolen F. Winter, místopředsedou Tomáš Šulák (MAS – 
Partnerství Moštěnka) a nově F. Kopecký, který bude hlavním orga-
nizátorem podzimní Národní konference Venkov 2013 v Hranicích.

NoVý tAjeMNík A NoVý projekt
Krajské sdružení MAS OK jmenovalo nově svého tajemníka. Je 

jím Karel Hošek, který bude zejména manažerem projektu „Míst-
ní partnerství zaměstnanosti“, na nějž získalo KS MAS OK podpo-
ru z OP LZZ 5.1. Mezinárodní spolupráce. Do akce bude zapojeno 
6 MAS a další tři partneři. Není to však první projekt krajského 
sdružení, v letech 2011–2012 již realizoval ve spolupráci sedmi 
MAS projekt „Propojování místních akcí rozvoje venkova v Olo-
mouckém kraji“ v rámci PRV III.1.3. Vzdělávání a informace.

příprAVA koNfereNce VeNkoV 2013
Nebude to ovšem zdaleka jediný úkol krajského sdružení. Ve 

spolupráci se SPOV a Celostátní sítí pro venkov (CSV) hodlá pořá-
dat pod gescí Rozvojového partnerství regionu Hranicko Národní 
konferenci Venkov 2013 v Teplicích nad Bečvou 1. – 3. října. O zá-
kladních parametrech konference informoval MAS František Ko-
pecký a krajské sdružení ihned zvolilo své zástupce do programo-
vého výboru konference. Finance bude schvalovat vedle minister-
stva zemědělství také Olomoucký kraj. Podle slov náměstka 
Symerského je ve hře 300 tisíc korun na podporu této akce.

Krajské sdružení pak v závěru na návrh Tomáše Šuláka v souvis-
losti s konferencí, ale i končícím programovacím obdobím, schváli-
lo uspořádání krajské soutěže o nejzajímavější projekty PRV a akti-
vity MAS, zpracování publikace nejzajímavějších a oceněných pro-
jektů MAS ve IV. ose, vytvoření nové propagace pro ZŽ a NKV 2013. 
Rovněž by se měly v případě podpory CSV uskutečnit dva navrže-
né semináře na zlepšení propagace a medializace MAS a metody 
LEADER a druhý na přípravu strategií 2014+ až budou známa finál-
ní pravidla. TSu ze zápisu jednání MAS Ok
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MíStNí pArtNerStVí zAMěStNANoSti
Projekt Krajského sdružení NS MAS Olomouckého kraje
Financováno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Opatření 5.1 Mezinárodní spolupráce
Celkový rozpočet: 6 384 272, 40
Rozpočet KS MAS: 3 963 572, 40
Rozpočet jednotlivých MAS: 386 až 419 tis. Kč
Harmonogram realizace projektu: 31. 12. 2012 – 30. 12. 2014

Cíle projektu:
• využití potenciálu MAS k řešení nezaměstnanosti či sociálně 

vyloučených lokalit
• příprava MAS na čerpání finančních prostředků z ESF po roce 

2014
• ověření zahraniční praxe MPZ v nejproblematičtějších mikro-

regionech Olomouckého kraje
• podnícení užší spolupráce MAS s pobočkami Úřadu práce ČR

Finanční partneři projektu: MAS Horní Pomoraví; MAS Na ces-
tě k prosperitě; MAS – Partnerství Moštěnka; MAS Šumperský 
venkov; MAS Uničovsko; Sdružení pro Jesenicko
Nefinanční partneři projektu: Olomoucký kraj; Regionalma-
nagement Oberösterreich GmbH (Horní Rakousy); Regionalma-
nagement Obersteiermark West (Západní Horní Štýrsko)

Aktivity Projektu:
1) Rozvoj místního partnerství = hledání nových členů mezi akté-

ry zaměstnanosti (absolventi, 50+, ženy); ustavení pracovních 
skupin

2) Realizace kulatých stolů zaměstnanosti = jednání nových 
pracovních skupiny zaměřených na zaměstnanost, sociální 
inkluzi; definování problémů regionu

3) Přenos zahraniční zkušenosti = každá MAS bude navštívena 
rakouskými partnery; následně zástupci každé MAS navštíví 
rakouské partnery

4) Tvorba místní strategie zaměstnanosti = každá MAS vytvoří 
dokument zaměřený na individuální problémy území; žádné 
externí služby

5) Společný akční plán zaměstnanosti pro Olomoucký kraj = ak-
tivita KS NS MAS, Olomouckého kraje a účastníků krajských 
kulatých stolů

6) Šíření výstupů projektu a propagace dobré zahraniční praxe 
= semináře pro ostatní MAS, mezinárodní konference, pří-
ručka dobré praxe

7) Projektové zázemí = mzdy, vybavení
Projektový manažer: Mgr. Karel Hošek

mobil: 777 952 988; e-mail – KS NS MAS@gmail.com

P r o j e k tP

MAS kraje Vysočina o.p.s. jednaly 
o nutnosti udržitelnosti projektů 
nejméně devíti MAS v roce 2014

Sdružení MAS v kraji Vysočina o.p.s. 
mělo svou valnou hromadu v pondělí 
21. 1. 2013. Valná hromada se konala 
v zasedací místnosti na městském úřadě v Ledči nad Sázavou. MAS 
během svého zasedání řešily podporu vyjednávání NS MAS a výhled 
dalšího programového období. Všechny MAS vyjádřily podporu 
dalšího vyjednávání a pochvalně se také vyjádřili k činnosti Václava 
Pošmurného. MAS se shodly na další podpoře vyjednávání pro-
střednictvím mimořádného členského příspěvku do NS MAS ČR 
a to v navrhované výši 10 tisíc Kč na MAS. 

V rámci volební valné hromady byl zvolen členem výboru NS MAS 
Gustav Charouzek spolu s náhradnici Jaroslavou Hájkovou. Členem 
kontrolní komise je Jiří Hodinka (náhradníkem Jiří Zápotočný). Dále 
se MAS shodly na společném kandidátovi na pozici zástupce NS MAS 
ČR v ELARDu a zároveň viceprezidenta ELARDu Radimu Sršňovi.

MAS dále diskutovaly o možné podpoře Kraje Vysočina v roce 
2014 a dotacích, které kraj každoročně rozděluje mezi MAS. 
Shodly se na nutnosti vyjednat podporu kraje v navrhované výši 
300 tis. Kč/rok, aby minimálně 9 MAS realizujících SPL bylo schop-
ných dodržet udržitelnost svých projektů.

Před ukončením valné hromady MAS řešily aktuální informace 
o konání celostátní valné hromady ve Žluticích, LEADERfestu, návr-
zích na společné akce apod. MAS vyjádřily podporu konání Leader-
festu v roce 2013 ve Velkém Meziříčí. GCh

MAS Vysočiny rokovaly v Ledči nad Sázavou
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MAS Ústeckého kraje řeší splatnost
půjček od kraje do konce roku 
2013 a možnost další podpory

Představení iniciativy LEADER a severočeských místních akčních 
skupin radnímu pro rozvoj venkova Ústeckého kraje Janu Szántó by-
lo obsahem úvodního bloku jednání krajského sdružení dne 29. led-
na v hotelu u Sv. Václava ve Vysočanech (Hrušovany u Chomutova).

Všechny přítomné MAS se krátce představily. MAS zdůraznily 
význam a zejména přínos pro Ústecký kraj. Finanční prostředky, 
které díky nim do kraje přišly v programovém období 2017 – 2013, 
jsou významné a činí 261 milionů korun.

podporA krAje
Radní Szántó vyzdvihl, že MASky jsou pro Ústecký kraj prioritou 

a že je nutná vzájemná spolupráce. Předsedkyně krajské sítě MAS 
Hana Dufková zmínila, že by bylo vhodné s hnutím LEADER sezná-
mit i další radní, ale také zastupitele kraje, protože stále ještě vel-
mi mnoho z nich o MASkách buď nic, nebo velmi málo ví. Szántó 
navrhl připravit podklady pro zastupitelstvo, které se bude konat 
27. února 2013. Nabídl, že z jeho iniciativy připraví společné jed-
nání zástupců kraje a MAS, možná i s přizváním zástupců ROP Se-
verozápad za účelem projednání vzájemné možné podpory.

Eva Šípová podala informaci o tom, že z mapy Ústeckého kraje té-
měř zmizela bílá místa. Upozornila na to, že se celá naše snaha může 
zhroutit, pokud MAS nebudou mít prostředky na „přežití roku 2014“.

Bohumír Jasanský upozornil na povinnost splacení půjček, kte-
ré MAS od kraje mají, do konce roku 2013, ačkoliv bychom je po-
třebovali ještě do konce roku 2014, a to vzhledem k možnosti do-
čerpávat alokaci na provoz MAS ještě v roce 2014.

VyjedNáVáNí A StrAtegie
Václav Pošmurný podal vyčerpávající informace o postupech vy-

jednávání i o stavu příprav na 2014+. „NS MAS není TAMTA NÁ-
RODNÍ SÍŤ, ale jsme to MY VŠICHNI DOHROMADY. Pokud se nám 
něco nelíbí, je třeba být sami aktivní,“ uvedl a dodal, že finální ver-
ze závazné formy strategií by mohla být známa do konce května. 
„Z devadesáti procent se však již oproti stávající metodice pravdě-
podobně měnit nebude. Na strategiích je již teď možné pracovat, 
zejména v analytické části,“ zmínil.

Pošmurný zdůraznil, že důležitým hráčem na poli venkova se 
s účinností zákona o církevních restitucích stávají církve. Ze strany 
zemědělců má nejhorší postoj k NS MAS Asociace soukromého ze-
mědělství, nejlepší naopak Českomoravský svaz zemědělských 
podnikatelů. Je potřeba přesvědčit Agrární komoru o tom, že má-
me společné zájmy – v Ústeckém kraji se to podle slov předsedky-
ně H. Dufkové zatím daří.

Volby
Předsedkyní krajského sdružení byla zvolena H. Dufková, místo-

předsedou B. Jasanský a členem výboru B. Valvoda. Zástupcem do vý-

boru NS MAS se stává Hana Dufková, náhradníkem B. Jasanský. Do 
kontrolního výboru nominuje Ústecký kraj Jana Fronce z MAS Vladař.

Krajské sdružení nominovalo rovněž své zástupce do pracovních 
skupin NS MAS:– Leader – Eva Hamplová, Medializace a propagace 
– Eva Šípová, Hodnocení – Kateřina Tůmová, Vize a rozšíření – Bo-
řek Valvoda, Vzdělávání – Petr Sušanka. Přítomní členové KS MAS 
jednohlasně podpořili nominaci Radima Sršně na místopředsedu 
ELARD. Dále se všichni členové shodli, že koordinátor Václav Poš-
murný by měl být v letošním roce placen z členských příspěvků NS 
MAS, protože se jeho činnost týká všech, nikoli z darů poskytnutých 
jen některými MAS. TSu ze zápisu MAS Ústeckého kraje

MAS Libereckého kraje jednaly
za účasti hejtmana o podpoře
strategií v roce 2013 a 2014

MAS Libereckého kraje jednaly 17. prosince 2012 v Hamru na 
Jezeře za přítomnosti nového krajského hejtmana o podpoře MAS 
v letech 2013 a 2014. Půjde zejména o možnost podpory přípravy 
strategií ze strany kraje. Již nyní kraj půjčil šesti vybraným MAS na 
předfinancování jejich činnosti v rámci Programu rozvoje venkova.

Zástupcem KS do celostátního výboru byla zvolena Romana Ze-
manová, předsedkyně MASIF Frýdlantsko, náhradníkem Jindřich 
Šolc z LAG Podralsko, členem kontrolního výboru NS MAS p. Sol-
dátová z OPS pro Český ráj. V PS LEADER má zájem pracovat Jitka 
Doubnerová z MASIF Frýdlantsko.

Václav Pošmurný informoval o stavu vyjednávání budoucího ob-
dobí. Zdůraznil, že ne všechny MAS budou moci administrovat 
všechny OP. Při hodnocení přijatelnosti MAS se budou posuzovat: 
a) minimální standardy, b) ISÚ, c) pracovníci + míra režijních nákla-
dů z jednotlivých programových rámců.

Na jednání vystoupili také hejtman Libereckého kraje Martin Pů-
ta, radní pro hospodářský a regionální rozvoj Ivana Hujerová a ve-
doucí odboru hospodářského a regionálního rozvoje Michael Otta, 
kteří vyjádřili podporu činnosti místních akčních skupin.

Z prezentace činnosti místních akčních skupin Libereckého kra-
je jednoznačně vyplývá jejich přínos pro region. Za období 2007–
2013 přinesly MAS prostřednictvím osy IV. LEADER do regionu cel-
kově více než 228 milionů Kč, což je nezanedbatelná částka, kte-
rá jistě přispěla k rozvoji venkova. 

V kraji bude pořízen Kalendář MAS na rok 2013. Jednalo se ta-
ké o splatnosti půjček pro 6 podpořených MAS Libereckého kraje, 
která je nejpozději do 15. 6. 2015, resp. do 30 dnů od proúčtová-
ní poslední žádosti o proplacení z opatření IV.1.1. Ze strany kraje 
získaly MAS podporu dvakrát dle toho, zda mají v kraji sídlo nebo 
ne. MAS jednaly rovněž o návrhu financování tvorby ISÚ ze strany 
Libereckého kraje jako pomoc MAS s koncepční činností v roce 
2013. Rovněž finanční pomoc místním akčním skupinám na rok 
2014 bude projednávána Radou Libereckého kraje.

MAS z Liberecka se budou prezentovat na veletrhu v Hradci 
Králové (15. a 16. 3. 2013). TSu ze zápisu MAS LIB
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Z jednání MAS Ústeckého kraje Jednání KS MAS Libereckého kraje v Hamru na Jezeře
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Na úvod snad radši fakta než teorie. První místní akční skupiny 
(MAS) vznikly na území ČR již v roce 2003. V současné době již po-
krývají více jak 82 % území republiky – působí tedy na území více 
jak 5200 venkovských obcí a měst. Celkem existuje na 170 těch-
to organizací, 112 z nich realizuje své strategické plány v rámci 
Programu rozvoje venkova – a to velmi úspěšně, pokud vezmeme 
jako podklad pro toto tvrzení fakt, že žádné z nich nebylo zasta-
veno financování, žádná z nich nebyla osočena nebo dokonce ob-
viněna z jakékoliv netransparentnosti při výběru projektů ze stra-
ny gestora programu, tedy Ministerstva zemědělství nebo plateb-
ní agentury Státního zemědělského intervenčního fondu.

Jednotlivé místní akční skupiny tvořilo v červnu 2012 na 4319 
členů, z čehož na 34 % bylo z oblasti veřejné správy – tedy obce 
nebo dobrovolné svazky obcí. Zajímavostí také je, že na 84 % 
z členů Svazu měst a obcí ČR buď tvoří území místních akčních 
skupin, nebo je přímo jejich členem.

Úkolem místních akčních skupin, tedy uskupení místního part-
nerství napříč sektory (veřejného, neziskového a podnikatelského), 
je především zajištění spolupráce a koordinace a také realizace 
místních rozvojových strategií a jejich naplňování. Jde především 
o to, aby se lidé spolu domluvili a na základě svých požadavků, 
a také svou aktivitou, ovlivnili rozvoj místa, kde žijí. Jako motivace 
jim k tomu, aby se tento způsob práce komunity co nejvíce rozší-
řil a na venkově zdomácněl, slouží možnost využít dotačních pro-
středků formou programů Leader – v tomto plánovacím období 
z Programu rozvoje venkova, v období od roku 2014 třeba i ve 
všech Strukturálních fondech, které budou mít regionální rozměr. 
O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodují právě lidé v re-
gionu – starostové, podnikatelé a občanská sdružení. Že zde nevi-
díte slovo politická reprezentace nebo politická strana? O to jde – 
vše se rozděluje transparentně bez jakékoliv korupce či ovlivňová-
ní, kterou známe z jiných způsobů výběru projektů, za veřejné 

kontroly celého regionu a především obcí. Je to snad ten zásadní 
problém, proč jsou místní akční skupiny předmětem zesíleného 
mediálního nátlaku?

Pro to, aby byla zajištěna absorpční kapacita venkova a místní 
podnikatelé, starostové malých obcí či spolky mohli žádat o dota-
ci, byly místní akční skupiny zařazeny do implementační struktury 
dotačního programu, a tak jsou součástí administrativy, za jejíž na-
plňování jsou také finančně podporovány v rámci dotačních pro-
gramů. Právní forma těchto organizací je umožněna ve formě ob-
čanských sdružení (108), obecně prospěšných společností (52) 
a zájmových sdružení právnických osob (5). Proto, aby všechny 
v rámci administrativních procesů plnily stejné úkoly a také stejně 
vykazovaly svou práci, platí pravidla dotačního programu. V oblas-
ti koordinace území a realizace místních strategií je vše dáno po-
žadavky v území, je specifické dle místních podmínek a historic-

Role MAS je vyjasněna již dávno
Stanovisko Národní sítě MAS ČR k názorům Svazu měst a obcí
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kých souvislostí a mnohdy neporovnatelných zkušeností, a podlé-
há veřejné kontrole všech, kteří se na činnosti místní akční skupiny 
podílí – starostů, podnikatelů či zástupců obyvatel. Nejdůležitější 
vlastností místního partnerství je totiž otevřenost a transparent-
nost a každý, kdo má zájem a chce svůj čas a zkušenosti investo-
vat ve prospěch místa, kde žije, se může stát jejím členem.

S očekáváním dalšího plánovacího období se samotné místní 
akční skupiny sdružené v Národní síti Místních akčních skupin ČR 
v průběhu celého loňského roku od své poslední valné hromady 
intenzivně zaobíraly stanovením v té době chybějící definice zá-
kladních standardů svého fungování. V rámci partnerské diskuse 
a konzultací se jim podařilo v září 2012 předat návrh těchto stan-
dardů na ministerstvo zemědělství jako podklad k diskusi s dalšími 
partnery a také úředníky, kteří mají zkušenost s fungováním míst-
ních akčních skupin. Často se v článcích mluví o striktních pravi-
dlech, omezení činnosti MAS, nastavení „mantinelů“ jejich fungo-
vání a eliminování rizika a také omezení možnosti jejich vícezdro-
jového financování včetně zrušení vedlejší hospodářské činnosti, o 
definici té správné právní formy MAS. Kde je zdroj těchto úvah? O 
tom můžeme v mnohém spekulovat. Je za tím strach ze samostat-
nosti venkova a posilování jeho identity, zvýšení aktivity obyvatel 
venkova? Strach ze zmenšování politického vlivu při rozdělování 
dotačních peněz? Vždyť Evropská unie požaduje právě posílení 
metody LEADER při rozdělování dotací a tím omezení možnosti vli-
vu politických stran na jejich rozdělování.

Často se argumentuje tím, že MAS ohrožují obecní samosprá-
vu. Je tomu skutečně tak? Vždyť právě starostové jako zástupci ob-
cí jsou těmi, kdo vznik místních akčních skupin iniciují právě s po-
chopením důležitosti diskuse na nejnižší úrovni a nutnosti spolu-
práce. Mohou tedy MAS ohrozit zákonnou povinnost obcí 
zajišťovat rozvoj regionu? Právě naopak – místní akční skupiny prá-
vě tomuto nejdůležitějšímu úkolu samospráv napomáhají v úzké 
spolupráci se starosty. A starostové na venkově to vědí. I proto do-
chází v této době k rozšiřování MAS právě díky iniciativě obcí.

Proč tedy útoky na MAS? Dle našeho názoru jde o reakci na po-
krok, který MAS a metoda Leader za posledních pár let zazname-
naly. Existuje obava, že těch zatím mlčících 6 milionů občanů ma-
lých měst a obcí se zorganizuje, sešikuje a řekne si o svůj spraved-

livý podíl? Místní akční skupiny jsou jenom zástupný problém. Jde 
o víc – o peníze.

Názor MAS SdružeNýcH V NárodNí Síti 
MíStNícH AkČNícH SkupiN Čr

1) Místní akční skupiny jako první v březnu 2012 otevřely otázku 
definice minimálních standardů pro stanovení transparentnos-
ti vlastního fungování a jsou připraveny k otevřené a rovnopráv-
né diskusi.

2) Místní akční skupiny již ve vlastním návrhu standardů doporu-
čovaly provádění externího auditu u všech právních forem. Na 
základě tohoto požadavku bylo do pravidel PRV platných od 
1. 1. 2013 zavedeno vypracování nejen účetního auditu orga-
nizace, ale také auditu dle standardu ISAE 3000, již za rok 
2012. Cílem je očištění MAS od obecných a ničím nepodlože-
ných nařčení.

3) Místní akční skupiny v žádném případě nechtějí vstupovat do 
řešení zákonných úkolů veřejné správy, chtějí obcím pomoci 
s řešením problémů regionu na základě místního partnerství.

4) Pro činnost MAS je velmi důležitá meziobecní spolupráce na 
úrovni již v současnosti fungujících dobrovolných svazků obcí.

5) Místní akční skupiny neberou města jako svého nepřítele, ale 
jako partnera při řešení problémů území a jsou připraveny na 
tvorbu integrovaných plánů rozvoje území v partnerství.

6) Místní akční skupiny požadují co největší finanční podporu 
venkova ze všech dotačních programů ve spravedlivém pomě-
ru městského a venkovského prostoru se zohledněním jejich 
úkolů.

7) Místní akční skupiny odmítají přetvoření venkova v noclehárny, 
což je předpokládaným důsledkem cílené podpory urbánních 
center.

8) Místní akční skupiny odmítají rozdělení České republiky na pe-
riferní, stabilizované a urbanizované oblasti v definici Strategie 
regionálního rozvoje ČR, kdy se vysoká nezaměstnanost klidně 
vyvažuje čistým klima nebo projíždějící dálnicí do Prahy, takže 
řada chudých obcí spadá do kategorie „stabilizovaného území“ 
a může zůstat téměř bez podpory v dalším plánovacím období.

František Winter,
Předseda Národní sítě MAS ČR

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 7Z
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Aktivity Celostátní sítě 
pro venkov a jejích partnerů 

– příklady dobré praxe

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Vydalo:
Ministerstvo zemědělství
Odbor Řídící orgán PRV
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
www.eagri.cz

Rok vydání: 2013
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Cena vstupenky v předprodeji: 150 Kč

Cena vstupného na místě: 200 Kč

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji na obecním úřadě v Dolních Studénkách. 
Rezervace na telefonním čísle 583 217 012.

StarDance
Dne 8. 2. 2013 od 19.30 hodin 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení formou rautu

 MAS Šumperský venkov 

ve spolupráci s Obcí Dolní Studénky porádá

 Kulturní sál restaurace

„U Urbanů“

v Dolních Studénkách

BOHATÁ TOMBOLA!

BOHATÁ TOMBOLA!

Zemědělské družstvo díky dotaci poří-
dilo 3 výdejní automaty na mléko 
a umístilo je v menších obcích a měs-
tech. Prodej čerstvého chlazeného 
mléka přes mléčné automaty je nejpří-
mější cestou od výrobce ke konečné-
mu spotřebiteli. Mléko je přitom pouze 
kvalitně podojeno a rychle chlazeno 
a díky tomu si zachovává přírodní prv-
ky posilující obranyschopnost imunit-
ního systému a oživující střevní mikro-
flóru. Dotace z PRV umožnila snížit 
jednotkové náklady, zvýšit realizační 
cenu, a tak celkově zvýšit rentabilitu ži-
vočišné výroby. MAS podpořila zpra-
cování a odbyt zemědělské produkce 
v místě a zkrácení cesty od výrobce 
ke spotřebiteli.

Příklady Projektů realizovaných 
Přes místní akční skuPiny (mas)

Příklady projektů podnikatelů a zemědělců

Název žadatele: aGrodruŽstvo roŠtĚní, družstvo
Název projektu: automaty na výdej mléka
Rok realizace:  2011
Místo realizace: roštění, Prusinovice, holešov
Výše dotace:  800 000 kč 
Název MAS:  mas - Partnerství moštěnka, o.s 

3

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

Program rozvoje venkova (PRV), kte-
rý je od roku 2007 realizován na území 
České republiky, patří k významným fi-
nančním nástrojům přispívajícím k účin-
nému rozvoji v sektoru zemědělství, 
ochrany životního prostředí a ke zvýše-
ní kvality života na venkově. Celostát-
ní síť pro venkov (CSV), která byla zří-
zena na území ČR v souladu s naříze-
ním Evropské komise v listopadu 2008, 
se stala účinnou a efektivní komunikač-
ní platformou tohoto programu. 
Úkolem CSV je mimo jiné sběr dat 
o nejlepší praxi a zpracování těch-
to informací (včetně jejich dalšího ší-
ření v rámci aktivit CSV); shromažďo-
vání údajů o vývoji ve venkovských re-
gionech a poskytování zpětné vazby 
dotčeným orgánům. Dále CSV vytvá-
ří podmínky pro setkávání aktérů roz-
voje venkovského prostoru a podporu-
je získávání znalostí a dovedností slou-

žících k dalšímu efektivnímu rozvo-
ji života obyvatel na venkově. V rámci 
CSV úspěšně pracuje několik tematic-
kých pracovních skupin (například pra-
covní skupiny „Leader“, „Ochrana půd-
ního fondu, vodních zdrojů a ochrana 
proti povodním“ nebo „Publicita výstu-
pů a dopadů PRV“). Významnou aktivi-
tou CSV je mimo jiné i organizace sou-
těže o získání ocenění „Oranžová stu-
ha“ v rámci soutěže Vesnice roku, které 
se uděluje za příkladnou spolupráci ze-
mědělského subjektu s obcí.
Organizační zajištění CSV a její aktuál-
ní institucionální strukturu, seznam čle-
nů CSV, příklady úspěšně realizova-
ných projektů v regionech, dvouměsíční 
informační periodikum PRV „VENKOV“ 
a spoustu dalších inspirativních námětů 
naleznete na webových stránkách mini-
sterstva zemědělství www.eagri.cz 
v části „VENKOV“. 

Informace
o Celostátní síti pro venkov

Příprava publikace:
NS MAS ČR, o.s.
tel.: +420 583 215 610 
e-mail: info@nsmascr.cz
www.nsmascr.cz

Grafické zpracování: Jana Koudelková, tisk: Tiskárna Didot, spol. s.r.o.
Fotografie: MAS a NS MAS ČR, obálka Dalibor Prokop

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 8Z
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Ministerstvo zemědělství v nové stra-
tegii pro růst podporuje živočišnou 
výrobu

Ministerstvo zemědělství představilo návrh strategie českého 
zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky 
EU. O její budoucí podobě (pro období 2014–2020) v současnos-
ti vrcholí jednání na evropské úrovni. Český koncepční dokument 
zahrnuje klíčové principy, nad nimiž nyní proběhne odborná dis-
kuze. Ke schválení strategie by mělo dojít v průběhu roku 2013. 

Ministr zemědělství Petr Bendl na setkání se zástupci nevládních 
zemědělských a potravinářských organizací zahájil diskuzi o návr-
hu „Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společ-
né zemědělské politiky EU po roce 2014“.

Cílem zveřejněné strategie je podle Bendla nalézt hlavní priori-
ty českého zemědělství. Jak vyplývá z dokumentu, jednou z nich 
by mělo být zajištění potravinové bezpečnosti na národní a evrop-
ské úrovni. Mělo by se podle něj také dbát na zlepšení vztahu ze-
mědělství k půdě a vodě a obecně by se mělo usilovat o zvýšení 
efektivnosti a konkurenceschopnosti českého zemědělství.

Prezentovaný materiál počítá třeba s podporou mladých začínají-
cích zemědělců. Dále navrhuje zvýšit podporu propagace lokálních či 
regionálních potravinářských produktů. Více investic by mělo směřo-
vat na pěstování ovoce a zeleniny a hlavně do oblastí živočišné výroby.

Petr Bendl tuto snahu vysvětluje v souvislosti s tím, kam směřovaly 
národní dotace již v roce 2012. „Výrazné soustředění národních dota-
cí do sektoru prasat a drůbeže bereme jako jasné plnění příslibu inten-
zivnější podpory živočišné výroby, čímž chceme alespoň částečně zmír-
nit velkou vazbu evropských dotací na obhospodařovanou plochu.“

Živočišná výroba by podle Bendla měla zvrátit zvyšující se závis-
losti na dovozu a současně vést ke zvýšení počtu pracovních příle-
žitostí na venkově. „Navíc usilujeme o to, aby v novém rozpočto-
vém období od roku 2014 nebyla dotační preference rostlinné vý-
roby tak silná jako dosud,“ uvedl.

Mezi konkrétní opatření patří v rámci evropského Programu 
rozvoje venkova také přechod na systém jednotné platby. Zname-
ná to, že se z České republiky stane jeden administrativní region, 
kam budou proudit evropské dotace. V souladu s cílem „ozeleňo-
vání“ by měla být mimo jiné zavedena povinnost střídat plodiny 
na orné půdě. Mělo by také docházet ke zvýhodňování projektů, 
které vytvářejí udržitelná pracovní místa nebo které mají za cíl sni-
žování energetické náročnosti.

Ministerstvo zemědělství pro rok 2013 také předpovědělo ná-
růst dotací z EU. Ty by mohly být ze současných 34,8 miliard ko-
run navýšeny na 39,6 miliard.

Projednávání budoucí Společné zemědělské politiky nyní v sou-
vislosti s jednáním o finančním rámci na období 2014 – 2020 vr-

cholí. Návrhu, který Evropská komise předložila v říjnu 2011, se do-
stalo kritiky ze strany zemědělců i neziskových organizací (EurActiv 
14. 10. 2011). Jan Veleba z České agrární komory na návrhu kriti-
zoval především požadavek uvést sedm procent zemědělské půdy 
do klidu (EurActiv 4. 11. 2011).

http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/ministerstvo-ze-
medelstvi-v-nove-strategii-podporuje-zivocisnou-vyrobu-010551

Dlouhodobá koncepce zemědělství
je krokem vpřed. Strategie otevřeně
pojmenovává problémy venkova

V pondělí 21. 1. 2013 byla na ministerstvu zemědělství předsta-
vena „Strategie pro růst – České zemědělství a potravinářství v rám-
ci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013“.

Koncepce, kterou MZe představilo je svým způsobem poměrně 
zásadním a přelomovým dokumentem. I díky tomu, že je to od ro-
ku 2005 první koncepční materiál, vzniklý na ministerstvu.

Strategie pro růst ve své analytické části poměrně přesně a kri-
ticky hodnotí stav našeho zemědělství (a potravinářství) a jeho (ne-
využívaný) potenciál a slabá místa. A zcela přesně se identifikují 
problémy a příčiny tohoto ne úplně lichotivého stavu. Zcela prá-
vem jsme přirovnání k rozvojové zemi – vyvážíme surovinu s mini-
mální přidanou hodnotou, a přitom si likvidujeme hlavní výrobní 
prostředek – půdu (a další složky životního prostředí. Prvotním zá-
měrem u nemalé části hospodařících subjektů není něco (s přida-
nou hodnotou) vyrobit, ale získat dotace.

V uvedeném koncepčním dokumentu jsou stanoveny i cíle a ces-
ty ke zvrácení tohoto nepříznivého trendu, dokonce jsou přímo na-
vržena i možná prováděcí opatření, u kterých se předpokládá, že 
by se měly objevit v novém Programu rozvoje venkova pro následu-
jící programové období 2014 – 2020.

A jaké jsou tedy zásadní závěry a cíle? Obecně je to zvýšení pro-
dukce (metou je potravinová soběstačnost v jednotlivých strategic-
kých komoditách) a zvýšení přidané hodnoty této produkce. To vše 
za zachování a zlepšování jednotlivých složek životního prostředí 
a krajiny a zvýšení zaměstnanosti na venkově.

Nezbývá než věřit, že MZe opravdu bude důsledně sledovat na-
plňování své strategie a nepodlehne tlaku různých nátlakových a lo-
bbistických skupin a organizací a „ze své cesty neuhne“. Záměry 
uvedené ve strategii SMS ČR vnímá jako venkovu prospěšná a je při-
praveno tyto cíle podpořit.

Vlastní strategie a tisková zpráva MZe je k dispozici zde: http://
eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_mi-
nisterstvo-zemedelstvi-zahajilo.html

Zdeněk Miklas, analytik SMS ČR

http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/ministerstvo-zemedelstvi-v-nove-strategii-podporuje-zivocisnou-vyrobu-010551
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/ministerstvo-zemedelstvi-v-nove-strategii-podporuje-zivocisnou-vyrobu-010551
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-zahajilo.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-zahajilo.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-zahajilo.html
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Vláda podpořila města a obce
v posilování jejich pozice
v evropských fondech

Zástupci Svazu měst a obcí (SMO) se 30. ledna shodli s premi-
érem Petrem Nečasem a jeho ministry, že je nutné v příštím pro-
gramovacím období 2014+ více zdůrazňovat roli měst a obcí. Měs-
ta a obce jsou považována za centra dlouhodobého růstu, a při-
spívají tak ke konkurenceschopnosti nejen země, ale i celé Evropy. 

Vláda premiéra Petra Nečase se sešla se zástupci Svazu měst 
a obcí, nevládní organizace sdružující v České republice kolem dvou 
a půl tisíce měst a obcí. Kromě reformy veřejné správy či veřejného 
pořádku se přímý dialog s představiteli české komunální politiky ve-
dl i o posílení pozice měst a obcí v oblasti evropských fondů. 

„Právě města a obce jsou totiž jasnými rozvojovými póly růstu, 
se kterými se musí počítat při přípravě, koordinaci a realizaci bu-
doucí strukturální politiky,“ uvádí se ve společném prohlášení, kte-
ré je v plném znění k dispozici na webu české vlády. 

Nečasův kabinet se proto zavázal, že se zasadí o vznik jasně de-
finovaných priorit zaměřených na potřeby měst a obcí podporova-
ných z fondů EU po roce 2013.

Ve spolupráci se Svazem tak bude prosazovat urbánní a územ-
ní dimenzi ve všech operačních programech. Pozice České repub-
liky by měla být jasná do konce února letošního roku.

„Naší snahou bylo, aby územní dimenze byla zakotvena už ve 
fázi, kdy se rozbíhá příprava jednotlivých operačních programů,“ 
vysvětlil EurActivu předseda Svazu Dan Jiránek. 

„V minulém programovacím období, kdy operačních programů 
bylo opravdu hodně, jsme měli obrovský problém s různou defini-
cí venkova v různých programech,“ pokračoval. Podle jeho slov na 
území Česka existovaly skupiny obcí, které se vyskytovaly zejména 
na hranici velkých měst a které byly naprosto odříznuty od jakého-
koliv financování.

„Některé ´venkovské´ části statutárních měst či ´některé´ ven-
kovské obce v těsném sousedství statutárních měst nemohly čer-
pat z žádného programu EU, protože nesplňovaly definici venko-
va a ani nesplňovaly definici pro Integrovaný program rozvoje 
města,“ uvedl Jiránek a dodal, že se spolu s premiérem Nečasem 
dohodl na nutnosti vypracování jednotné definice, která by v bu-
doucím programovém období platila pro všechny operační pro-
gramy.
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vlada-podporila-

-mesta-a-obce-v-posilovani-jejich-pozice-v-evropskych-fon-
dech-010574

SpoleČNé tiSkoVé proHlášeNí 
Vlády Čr A SVAzu MěSt A obcí

1) Koncepce reformy veřejné správy
Obě strany považují za podstatné zachování dostupnosti služeb 

občanům. Během jednání bylo znovu potvrzeno, že není reálný dů-
vod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání 
dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu. Re-
formní kroky je možné realizovat až na základě důkladně zpraco-
vané analýzy stavu dosavadního výkonu veřejné správy. Zároveň se 
představitelé shodli na nutnosti upravit financování přenesené pů-
sobnosti, a to nejpozději od 1. ledna 2015.

Zástupci Svazu poděkovali předsedovi vlády za stažení materi-
álu Koncepce dokončení reformy veřejné správy z vlády a vítají je-
jí dopracování. Zároveň požádali vládu, aby neschvalovala reformu 
veřejné správy v území bez předchozího dokončení reformy 
ústřední státní správy.

2) Veřejný pořádek
V oblasti veřejného pořádku je podle obou stran nezbytné za-

chovat v území dostupnost všech služeb zajišťujících bezpečnost 

obyvatel, zejména státní policie, obecní policie a jednotek hasič-
ského záchranného sboru.

Za klíčové označili účastníci nutnost legislativně upravit zejmé-
na výkup kovů od fyzických osob, regulaci provozní doby zastavá-
ren a zřízení centrálního registru přestupků.

3) Evropské fondy 2014 – 2020
V souladu s nezastupitelnou rolí samospráv v rozvoji území 

představitelé vlády i Svazu plně podporují významné posílení pozi-
ce měst a obcí v agendě evropských fondů. Právě města a obce 
jsou totiž jasnými rozvojovými póly růstu, se kterými se musí počí-
tat při přípravě, koordinaci a realizaci budoucí strukturální politiky. 
Z tohoto důvodu se vláda zasadí o vznik jasně definovaných prio-
rit zaměřených na potřeby měst a obcí podporovaných z evrop-
ských fondů po roce 2013. Vláda bude ve spolupráci se Svazem 
prosazovat urbánní a územní dimenzi ve všech operačních progra-
mech. Za tímto účelem zajistí do konce měsíce února vznik pozice 
České republiky k územní a urbánní dimenzi při čerpání evrop-
ských fondů, a to za aktivní účasti partnerů.
http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/spolecne-tisko-
ve-prohlaseni-vlady-cr-a-svazu-mest-a-obci-ceske-republiky.aspx

Právě startují krajská kola soutěže
o nejlepší webové stránky Zlatý erb

Od 4. února startují krajská kola 15. ročníku soutěže Zlatý erb, 
v níž se utkají o nejlepší oficiální webové stránky a elektronickou 
službu obce a města. Cílem soutěže je podpořit modernizaci míst-
ních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb po-
skytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. 
Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů 
měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozova-
telům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. 

Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazu-
jícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hod-
notí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V kraj-
ských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kva-
lita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších 
informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost strán-
ky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kate-
goriích nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky ob-
ce a nejlepší elektronická služba. Soutěž vyvrcholí slavnostním pře-
dáním cen na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprá-
vě), která se uskuteční ve dnech 8. a 9. dubna v Hradci Králové.

Soutěž získala v letošním roce nového partnera, a to sdružení 
CZ.NIC, správce české národní domény, který zaštítí dvě nová kri-
téria soutěže. Menšími úpravami také projdou hodnotící metodiky, 
podle kterých pracují jak krajské, tak i celostátní porota. „Na nej-
vyšších příčkách začíná být příliš těsno, potřebujeme proto ty nej-
lepší od sebe lépe rozlišit. Je také důležité zohlednit technologické 
trendy,“ uvedl předseda celostátní poroty Ing. Tomáš Holenda.

Své specifické kategorie chystají také kraje. Například Kraj Vy-
sočina tradičně ocení nejlepší weby příspěvkových organizací kra-
je či stránky dobrovolných hasičů, hlavní město Praha ocení „sko-
kana roku“ či mladého tvůrce do 18 let, který se aktivně zajímá 
o internet a svoje znalosti, energii a nadšení využívá ve prospěch 
místní komunity či celé společnosti.

Soutěž Zlatý erb vznikla v roce 1999 jako nástroj pro podporu 
modernizace místních samospráv. V roce 2002 byla oceněna jako 
finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v loň-
ském roce zvítězila v soutěži Český zavináč. Zlatý erb již tradičně 
poutá pozornost měst, obcí a veřejnosti.

Zdroj: http://zlatyerb.obce.cz
šum

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/vlada-podporila-mesta-a-obce-v-posilovani-jejich-pozice-v-evropskych-fondech-010574
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Regionální značky mají aktuální výzvy

Český svaz ochránců přírody Vlašim vyhla-
šuje třetí kolo udělování značky kRAJ BLANIC-
kÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Značku 
mohou získat výrobky a stravovací a ubytovací 
služby. Zájemci mohou o značku požádat do 
konce února. Podrobné podmínky udělování 
značky včetně přihlášek jsou ke stažení na 
www.csop.cz a www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru. Zá-
jemci se mohou obracet na koordinátora na e-mailové adrese kbr@
csop.cz a telefonním čísle 777 800 461 (K. Červenková). 

 
Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. 

ve spolupráci s Asociací regionálních zna-
ček a partnery z oblasti Polabí vyhlašuje IX. 
výzvu k předkládání žádostí o udělení znač-
ky POLABÍ – regionální produkt®. Výrob-
ci mohou předkládat své žádosti do 28. 
února 2013. Certifikovat lze: potravinářské, 
řemeslné, zemědělské a přírodní produkty. Žádost doručte osobně 
nebo poštou v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na adresu MAS 
Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky. Žádosti při-
jímá a poskytující informace Iveta Minaříková, vandrovani@podli-
pansko.cz, tel: 721 170 352. Dokumenty ke stažení naleznete na: 
mas.podlipansko.cz/index.php/projekty/polabi-regionalni-produkt

Občanské sdružení MAS Krajina srdce 
jako regionální koordinátor značky „TOu-
LAVA regionální produkt“, ve spoluprá-
ci s Asociací regionálních značek, o.s., 
schválilo zásady pro udělování a užívání 
značky „TOULAVA regionální produkt“. Prv-

ní značky budou udělovány certifikační komisí v březnu 2013. 
Zájemci mohou podávat žádosti o udělení značky do 28. 2. 2013 
do kanceláře MAS Krajina srdce. Kontakt: Ing. Miroslav Dlouhý, 
tel.: +420 775 572 894.

MAS Říčansko ve spolupráci s Asociací 
regionálních značek a partnery vyhlašuje 
II. výzvu k předkládání žádostí o udělení 
značky „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“. 
Certifikovat lze originální potravinářské, 
řemeslné, přírodní a zemědělské produk-
ty jedinečné, anebo tradiční pro oblast ji-
hovýchodně za Prahou. Žádosti můžete podávat do 28. února 
2013 osobně v pracovních dnech, nebo poštou na adresu MAS 
Říčansko, Olivova 224, 251 01 Říčany. Formuláře pro podání žá-
dosti a bližší informace jsou k dispozici u A. Kolovratníkové, tel. 
774 780 037, e-mail: projekty@ricansko.eu.

MAS Moravská cesta vyhlásila ve spolu-
práci s MAS – Partnerství Moštěnka, MAS 
Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, 
MAS Na cestě k prosperitě a Asociací re-
gionálních značek: 7. výzvu k předkládání 
žádostí o udělení značky „HANÁ regio-
nální produkt®“. Žádosti budou přijímá-
ny v pracovní dny v termínu od 11. 3. do 
10. 4. 2013 (od 9 do 15 hodin). Certifikace výrobků se uskuteč-
ní 15. 4. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Července. Slavnostní předávání certifikátů se uskuteční u příleži-
tosti: Ekologické dny na náměstí v Olomouci (1. 5. 2013). Kontak-
ty pro další informace: Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail: 
julie.zendulkova@moravska-cesta.cz, www.moravska-cesta.cz / 
HANÁ regionální produkt.

Pět regionálních značek má aktuální jarní výzvy Ilustrační foto – autor Pavel Jakubův

http://www.csop.cz
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru
mailto:vandrovani@podlipansko.cz
mailto:vandrovani@podlipansko.cz
http://mas.podlipansko.cz/index.php/projekty/polabi-regionalni-produkt
mailto:julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
http://www.moravska-cesta.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 179 • 2/2013

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 2A
MAS Šluknovsko pomůže 
dlouhodobě nezaměstnaným

MAS Šluknovsko začala v prosinci s realizací projektu „Pora-
denské centrum Střelnice“. Jeho autoři si dali za cíl zvýšit za-
městnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných osob, uchazečů ve-
dených v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců. K úspěšné-
mu řešení by měly přispět například rekvalifikační kurzy pro 
zvyšování profesních dovedností a vytváření nových pracovních 
míst u zaměstnavatelů v regionu, která projekt podpoří dvanác-
timěsíční mzdou.

V projektu se počítá s realizací šesti rekvalifikačních programů 
(topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, číšník/servír-
ka, pracovník v sociálních službách, projektový manažer, základy 
podnikání) pro celkem 48 účastníků. Pro úspěšné absolventy vzdě-
lávání vznikne šestnáct podporovaných nových pracovních míst.

Projekt počítá i s otevřením poradny pro pracovní trh. Tuto po-
radnu zajistí partner projektu, kterým je CEDR – komunitní cent-
rum, občanské sdružení. „V poradně se zaměříme především na 
osoby vedené déle jak pět měsíců na úřadu práce. Chceme je mo-
tivovat při hledání práce, pomáhat jim při psaní životopisů, komu-
nikaci se zaměstnavateli,“ řekla Pavlína Šafusová, která má ve 
sdružení poradnu na starost. Podle jejích slov má ovšem poradna 
sloužit také lidem z řad široké veřejnosti.  

„Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost můžeme nabídnout míst-
ním lidem pomoc zvýšit si vzdělání a díky tomu najít pracovní 
uplatnění na Šluknovsku, kde je vysoká nezaměstnanost,“ uvedla 
Eva Hamplová, předsedkyně MAS Šluknovsko. Projekt bude probí-
hat ve Varnsdorfu a potrvá do 30. 11. 2014. 

Zdroj: MAS Šluknovsko
Kontakt Miroslav Řebíček, koordinátor projektu 

massluknovsko@atlas.cz

Sdružení obcí Neveklovska 
ukončí svou činnost, obce 
ale budou dále spolupracovat

Sdružení obcí Neveklovska schválilo ukončení své činnosti 
a 1. února 2013 vstoupí do likvidace. Dobrovolný svazek vznikl 
v roce 1999 a měl osm členů. Podle některých z nich ale nepřiná-
šel obcím takový užitek, jaký očekávaly. Obce však chtějí dále spo-
lupracovat, a to v rámci Místní akční skupiny Posázaví (MAS).

„Některé obce nebyly spokojeny s tím, že nemají ze sdružení 
takové výhody, jaké si představovaly, na druhou stranu ale pro to 
samy nic nedělaly. Čtyři z nich daly výpověď, sněm pak rozhodl 
o rozpuštění sdružení,“ řekl jeho předseda Karel Vojta, starosta ob-
ce Stranný. Další spolupráce bude podle něj dobrovolná. Obec 
Stranný už se stala partnerem MAS Posázaví.

„Dlouhodobě se ukazovalo, že sdružení nepřináší takový užitek, 
jaký jsme si na začátku představovali. Kulturně a společensky jsme 
spolu dokázali žít, to ale nebyl efekt, který jsme očekávali,“ potvr-
dil starosta Neveklova Jan Slabý. „Rozešli jsme se jako přátelé. Do-
kázali jsme bez sebemenších náznaků nedůvěry rozdělit i majetek, 
který ve svazku zůstal. Usoudili jsme, že bude lepší spolupracovat 
jednotlivě v rámci MAS Posázaví. Je to instituce s daleko vyšší spo-
lečenskou a ekonomickou silou. Neveklov je jejím partnerem už 
delší dobu a myslím si, že to městu přineslo velice konkrétní a zají-
mavé výsledky,“ dodal Jan Slabý.

Rozpadu svazku lituje i Bohumil Ježek, starosta obce Maršovi-
ce, která byla od počátku členem sdružení. „Do svědomí bychom 
si měli sáhnout všichni, protože mikroregion by fungoval, kdyby-
chom mu pomohli,“ řekl. Domnívá se, že se starostové z Neveklov-
ska budou scházet dál, třeba v menší skupině. „A možná vznikne 

Starostové z Posázaví chtějí více 
ovlivňovat rozvoj svého regionu

Starostové z regionu Posázaví chtějí více ovlivňovat rozvoj úze-
mí, v němž žijí. Umožnit by jim to mohlo Shromáždění starostů, je-
hož vznik schválili na úterním setkání v Benešově. Jeho prostřed-
nictvím se chtějí více podílet na činnosti Místní akční skupiny Po-
sázaví (MAS) a také obecně prospěšné společnosti Posázaví, která 
rozvoj regionu koordinuje. Shromáždění starostů by zároveň mělo 
být neformální platformou pro vzájemnou spolupráci a výměnu 
zkušeností komunálních politiků. Benešovského setkání se zúčast-
nili zástupci 40 z 69 obcí a měst ležících na území MAS Posázaví, 
39 z nich podpořilo vznik Shromáždění.

„Taková iniciativa tady chybí. Neměl by to být svazek obcí ani 
jiná podobná organizace, nebude mít svůj statut ani IČ. Měla by 
to být pouze platforma starostů na výměnu názorů, na vzájemnou 
podporu své činnosti a na podporu, případně kontrolu MAS Posá-
zaví,“ řekl starosta Neveklova Jan Slabý.

Podobného názoru je i starostka Jílového u Prahy Květa Hala-
nová. Shromáždění starostů vnímá spíše jako klub, kde by mohla 
s kolegy pohovořit o problémech, které obce musí řešit, a o spo-
lečné strategii. „Myslím si, že je to jenom formalizace toho, co se 
v současnosti už děje,“ dodala Květa Halanová.

Pravidelné setkávání starostů podporuje také starostka Kácova 
Soňa Křenová. „Bylo by dobré, kdyby se starostové aspoň jednou 
za rok sešli a vyměnili si zkušenosti, protože ve veřejné správě je po-
řád spousta změn,“ uvedla. Shromáždění starostů podle ní nabu-
de na ještě větší důležitosti v nadcházejícím programovacím obdo-
bí 2014–2020, kdy bude do regionu prostřednictvím MAS zřejmě 
proudit podstatně víc dotací než dosud. „Je důležité, aby o tom sta-
rostové věděli a aby měli možnost o tom spolurozhodovat,“ pozna-
menala Soňa Křenová.

Podle starosty Benešova Jaroslava Hlavničky je ale potřeba si 
uvědomit, že rozvoj regionu není zadarmo. Obce se proto budou 
muset zamyslet nad způsobem financování MAS. Jednou z mož-
ností je na její činnost přispívat podobně, jako to dělají v případě 
svazku obcí BENE-BUS, který organizuje v regionu dopravní ob-
služnost, tedy platbou přepočítanou na jednoho obyvatele.

Shromáždění starostů obcí, městysů a měst z regionu působ-
nosti by mělo volit ze svého středu zástupce do dozorčí a správní 
rady Posázaví o.p.s. a do každé výběrové komise MAS, která bude 
ustavena. Mělo by vykonávat veřejnou kontrolu MAS, zajistit pro-
fesní setkávání starostů a jejich vzdělávání, definovat priority veřej-
né správy v regionu a definovat podporu aktivit MAS ze strany ve-
řejné správy. Shromáždění by se mělo sejít nejméně jednou za ka-
lendářní rok při volbách, ale aktivity ve vzdělávání a setkání se 
budou konat mnohem častěji. 

MAS Posázaví, jejíž aktivity koordinuje společnost Posázaví o.p.s., 
chce být komunikačním článkem, který přispěje k upevnění souná-
ležitosti obcí v regionu. Jaroslava Tůmová
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Pojeďte s MASkou do Litvy!

 
Díky podpořené-

mu projektu „Za po-
klady venkova“ se 
mohou místní výrob-
ci a řemeslníci již po-
druhé podívat do za-
hraničí na festival ře-
mesel, tentokrát do 
Litvy.

Kdo by rád pre-
zentoval své výrobky 
na festivalu s work-
shopy pro veřejnost 
v Litvě v květnu 2013, 
může se nyní přihlá-
sit do soutěže. Tři výrobci nejrůznějších tradičních řemesel z regio-
nu MAS Říčanska, MAS Podlipanska, MAS Krajina srdce a MAS Zá-
labí budou mít hrazené letenky a pobyt. Podmínkou je zaslat ukáz-
kové foto svých výrobků se stručným popisem své činnosti 
a případně odkaz na www (viz přihláška na http://mas.ricansko.eu/). 
Účastnit festivalu se může fyzická osoba s bydlištěm na území jed-
né ze čtyř MAS nebo právnická osoba, která má sídlo nebo provo-
zovnu na území jedné ze čtyř MAS. Uzávěrka přihlášek do soutě-
že je 17. 2. 2013.

Veřejnost bude následně v termínu 19. 2. 2013 – 10. 3. 2013 
hlasovat o účastnících festivalu řemesel na webových stránkách 
http://pokladyvenkova.webnode.cz/, kde rozhodne o tom, který 
výrobce/výrobek ji zaujal nejvíce a kdo nás pojede reprezentovat 
do Litvy. Neváhejte a přihlašte se!

Kontaktní osobou je Petra Přílučíková, tel: 774 780 543, 
e-mail: projekty2@ricansko.eu

v budoucnu podobné sdružení znovu, protože tady ta potřeba vy-
vstane,“ myslí si Bohumil Ježek.

Sdružení obcí Neveklovska vzniklo s cílem zajistit optimální a ko-
ordinovaný rozvoj celého území mikroregionu, v němž leží obce Kr-
ňany, Křečovice, Maršovice, Neveklov, Rabyně, Stranný, Tisem a Vy-
soký Újezd. Všechny obce byly postiženy násilným vystěhováním 
obyvatel během 2. světové války. Na jejich území bylo vybudováno 
cvičiště jednotek SS. Trvalo velmi dlouho a stálo mnoho úsilí, než se 
na tato místa opět vrátil život. Jedním z dalších cílů sdružení proto 
bylo zlepšit životní podmínky obyvatel. Roční rozpočet sdružení se 
pohyboval kolem 350 000 korun a většinu jeho příjmů tvořily do-
tace od obcí. Jaroslava Tůmová

Přijďte se naučit vyrábět sýr, 
klepat kosu, zakládat zahrady 
či stavět z hlíny a slámy

ZO ČSOP Vlašim zve v obyvatele Podblanicka na řadu kurzů po-
řádaných v rámci projektu Čtyři blaničtí rytíři. Zájemci se v rámci 
tohoto projektu budou v průběhu celého roku moci zdarma zú-
častnit např. kurzů na domácí výrobu bylinných mastí či mléčných 
výrobků, ruční kosení, základy permakultury či přírodního stavitel-
ství. Naučíme se zakládat permakulturní zahrady, stavět slaměnoh-
liněnou příčku či zahradní pec na chleba a pizzu, vyrobit si máslo 
a sýr či zručně kosit a dobře se o kosu postarat. Rodiče s dětmi se 
budou moci zúčastnit prázdninového terénního kurzu a na své si 
přijdou i zájemci o cestování v rámci cestovatelského festivalu s ná-
zvem Zisky a ztráty cestování. Přehled kurzů a informace o přihla-
šování jsou k nalezení na http://www.csopvlasim.cz. Kurzy jsou pro 
účastníky zdarma díky finanční podpoře Evropského sociálního fon-
du a státního rozpočtu ČR.

http://pokladyvenkova.webnode.cz/
http://www.csopvlasim.cz
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Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Vás srdečně zve na 

VZDĚLÁVACÍ KURZY A AKCE 
POŘÁDANÉ ZDARMA V RÁMCI PROJEKTU ČTYŘI BLANIČTÍ RYTÍŘI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz domácí výroby bylinných mastí - sobota 19.ledna  2013 
Jednodenní kurz zaměřený na domácí výrobu mastí, krémů, tinktur či také zubní pasty z přírodních 
surovin. Lektorka Gabriela Zemčíková 
 

Cestovatelský festival aneb Zisky a ztráty cestování - čtvrtek - sobota 28.2 - 2.3.2013 
Třídenní festival, na kterém budou účastníkům představeny tzv. "měkké" i "tvrdé" formy cestování, 
aktuální problémy turismem zasažených regionů. Prezentované cestovatelské akce budou 
podrobeny veřejné diskuzi a reflexi vedené kvalifikovaným odborníkem v oblasti ukazatelů 
udržitelného rozvoje.  
 
Přírodní stavitelství aneb Žijme zdravě, levně, přirozeně – so. - ne. 2.-3. března  2013 
Lektor Tomáš Kramár nás ve dvoudenním semináři seznámí s úvodem do přírodního stavitelství  
s nejčastějšími stavebními materiály a postupy. 
 

ZÁKLADY PERMAKULTURY aneb Vezměme to pěkně od podlahy - so - ne 23. - 24. března 
Dvoudenní praktický vzdělávací kurz k pochopení principů permakultury a jejich využití v zakládání 
zahrad a trvale udržitelné budoucnosti. Lektorka Kateřina Horáčková 
 

Kurz domácí výroby sýrů 1 a 2 - sobota 6. dubna a neděle 7. dubna 2013 
Lektor Petr Rys nás ve dvou praktických jednodenních seminářích seznámí s domácí výrobou 
mléčných výrobků a sýrů. Semináře je možné absolvovat pouze společně. 
 

Kurz domácí výroby bylinných mastí 2 -  sobota 13. dubna  2013 
Jednodenní kurz lektorky Gabriely Zemčíkové zaměřený na netradiční a méně obvyklé výrobní 
postupy domácích mastí. Kurz volně navazuje na Domácí výrobu bylinných mastí 1, ale lze ho 
absolvovat i samostatně. 
 
 

 
 
 
 
 

pořádají 
 

pod záštitou 
Ing. Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj České republiky,  

Mgr. Zdeňky Horníkové, předsedkyně Podvýboru pro cestovní ruch při Výboru pro veřejnou 
správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 

MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, 
 

s mediální podporou časopisu COT business 
 

8. mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu  

na téma 

„CESTOVNÍ RUCH – DESTINACE – REGIONÁLNÍ ROZVOJ“ 
 

ve dnech 27. – 28. února 2013  

v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava 

 

Hlavní cíl konference: 
Cílem je vytvořit podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. Přínosem 
jednání konference bude prostor pro diskusi nad aktuálními problémy cestovního ruchu v destinaci 
se zaměřením na problematiku regionálního rozvoje. Výstupem konference bude recenzovaný 
sborník příspěvků, které na konferenci zazní. 

Témata: 
• Cestovní ruch jako důležitý faktor rozvoje regionů 
• Výzkum a analýzy potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu destinace 
• Využití GIS při prostorových analýzách turistických destinací 
• Tvorba turistického produktu destinace 
• Management kvality destinace 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Katedra cestovního ruchu 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 

Vysočina Tourism 
příspěvková organizace 
Věžní 26, 586 01 Jihlava 

 

 
Exkurze po místních zemědělských farmách - sobota 27.dubna 2013 
Zájemci o farmářrské produkty se budou moci podívat na několik místních farem produkujících 
potraviny, seznámit se s jejich majiteli a s podmínkami  a prostředím, ve kterých produkty vznikají.  
 
PERMAKULTURA V PRAXI – volné pokračování pro pokročilé  - so a ne 25. – 26. května  
Volné a od základu praktické pokračování semináře Základy permakultury Kateřiny Horáčkové. 
Seminář je možné absolvovat i bez účasti na předchozím kurzu, která je však výhodou. 
 

Kurz stavby hliněné pece na chleba a pizzu - sobota a neděle 29. – 30. června 2013 
Dvoudenní kurz bude zaměřen téměř výhradně na praxi. S lektorem Tomášem Kramárem budeme 
krok po kroku společně stavět venkovní hliněnou pec. 

 
 

Kurz kosení kosou - pátek a sobota 5.- 6. července 2013  
Praktický dvoudenní seminář, ve kterém nás český přeborník v kosení František Šmolík seznámí se 
základy kosení a údržby kosy. Naučíme se kosu správně naklepat, nasadit a brousit a vyzkoušíme si 
kosení různých typů lučních porostů. 
 
Terénní kurz pro rodiče s dětmi–  pondělí - sobota   22. - 27.  červenec 2013 
Šestidenní kurz pro rodiče s dětmi s podtitulem Nebojte se s dětmi do přírody nabízí rodinám 
alternativní a šetrné trávení společných prázdnin. Kurz bude koncipovaný jako soubor terénních 
exkurzí a aktivit zajímavých i pro nejmenší členy rodiny. Nejnižší možný věk dětí je 5 let.  
 
Úsporné stavění z přírodních materiálů - sobota - neděle 14.-15. září 2013 
V sobotní teoretické části nás lektor Daniel  Grmela seznámí s teorií stavění ze slámy a základními 
vlastnostmi nízkorozpočtových pasivních domů. V neděli si v praktické části vyzkoušíme stavbu 
slaměno-hliněné příčky.  
 
PERMAKULTURA A BUDOUCNOST– sobota aneděle 12.- 13.října 2013 
Ve dvoudenním kurzu s podtitulem OSIVO jako důležitý zdroj kulturního dědictví se s lektorkou 
Kateřinou Horáčkovou budeme věnovat pěstování a uchovávní vlastního osiva coby základního 
prvku trvale udržitelného pěstování. Dozvíme se také něco o významu  krajových odrůd pro 
krajinu i pro člověka a probereme si péči o ovocné stromy, druhy a odrůdy známé a zejména 
neznámé. 
 

Cena kurzů: Všechny kurzy i akce v rámci nabídky jsou zdarma díky podpoře Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Účastníci si platí pouze poplatek za společné občerstvení, 
pokud o něj mají zájem. U vícedenních kurzů není v ceně kurzu zahrnuto ubytování. 

 
Přihlášky: Na kurzy je nutné se předem přihlásit, neboť jejich kapacita je omezená. Hlásit se 
můžete u Lenky Suchanové  na telefonu 317845169 nebo na adrese lenka.suchanova@csop.cz  

 
 
 
 

 

• Inovační procesy při rozvoji a řízení destinace 
• Strategie rozvoje mikroregionů a cestovní ruch 
• České turistické destinace v kontextu evropského prostoru 
• Přeshraniční spolupráce regionů 
• Odborné vzdělání pracovníků v cestovním ruchu jako předpoklad udržitelného rozvoje regionů 

Přislíbené plenární přednášky: 
• Ing. Jaromír Beránek (ředitel MAG Consulting s.r.o.): Ekonomické perspektivy v cestovním 

ruchu 
• Ing. Tomáš Čihák (ředitel Vysočina Tourism): Vysočina Tourism – činnost destinační 

společnosti v kontextu nestabilních podmínek v ČR 
• Ing. Jana Fischerová, CSc. (poslankyně PČR): České turistické destinace v kontextu 

evropského prostoru  
• Alena Horáková (ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy): Systém řízení destinace 

v Pardubickém kraji, představení destinace  
• Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (VŠP Jihlava, odborný garant konference): Ekonomická situace 

České republiky - regionální rozvoj - cestovní ruch z pohledu geografa  
• Doc. Jana Kučerová (UMB B. Bystrica): Inovatívny marketing z pohľadu hodnot a princípov 

udržateľného rozvoja cestovného ruchu v stredisku Donovaly 
• Ing. Miloš Vajner (ředitel Centrum Babylon Liberec): Současná krize v cestovním ruchu, 

nutnost inovace myšlení, slevové portály, manažerský pohled na dumping,  kvalitou 
k přežití  

• Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 
v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu): Destinace jako produkt cestovního ruchu 

• Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (Masarykova Univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta): 
Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu Jihovýchod - teoreticko-
metodické přístupy a praktické výsledky 

 
 

Předběžný program konference: 
 

Středa 27. února 2013 
8:00 – 9:00 Prezence 
9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení 
9:30 – 11:30 Plenární zasedání 
11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení 
12:00 – 13:30 Plenární zasedání 
13:30 – 14:30 Oběd 
14:30 – 17:30 Jednání v sekcích 
17:30 – 20:00 Neformální společenský večer s rautem 

 
 
 
 

• Inovační procesy při rozvoji a řízení destinace 
• Strategie rozvoje mikroregionů a cestovní ruch 
• České turistické destinace v kontextu evropského prostoru 
• Přeshraniční spolupráce regionů 
• Odborné vzdělání pracovníků v cestovním ruchu jako předpoklad udržitelného rozvoje regionů 

Přislíbené plenární přednášky: 
• Ing. Jaromír Beránek (ředitel MAG Consulting s.r.o.): Ekonomické perspektivy v cestovním 

ruchu 
• Ing. Tomáš Čihák (ředitel Vysočina Tourism): Vysočina Tourism – činnost destinační 

společnosti v kontextu nestabilních podmínek v ČR 
• Ing. Jana Fischerová, CSc. (poslankyně PČR): České turistické destinace v kontextu 

evropského prostoru  
• Alena Horáková (ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy): Systém řízení destinace 

v Pardubickém kraji, představení destinace  
• Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (VŠP Jihlava, odborný garant konference): Ekonomická situace 

České republiky - regionální rozvoj - cestovní ruch z pohledu geografa  
• Doc. Jana Kučerová (UMB B. Bystrica): Inovatívny marketing z pohľadu hodnot a princípov 

udržateľného rozvoja cestovného ruchu v stredisku Donovaly 
• Ing. Miloš Vajner (ředitel Centrum Babylon Liberec): Současná krize v cestovním ruchu, 

nutnost inovace myšlení, slevové portály, manažerský pohled na dumping,  kvalitou 
k přežití  

• Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 
v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu): Destinace jako produkt cestovního ruchu 

• Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (Masarykova Univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta): 
Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu Jihovýchod - teoreticko-
metodické přístupy a praktické výsledky 

 
 

Předběžný program konference: 
 

Středa 27. února 2013 
8:00 – 9:00 Prezence 
9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení 
9:30 – 11:30 Plenární zasedání 
11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení 
12:00 – 13:30 Plenární zasedání 
13:30 – 14:30 Oběd 
14:30 – 17:30 Jednání v sekcích 
17:30 – 20:00 Neformální společenský večer s rautem 

 
 
 
 

Čtvrtek 28. února 2013 
8:30 – 13:30 
Terénní exkurze do areálu mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě organizovaná 
spolupořadatelem konference, příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Program druhého dne 
konference je hrazen z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

 

 
Termíny: 
Přihláška do 6. února 2013 
Zaplacení účastnického poplatku do 6. února 2013 
Zaslání abstraktu příspěvku do 23. ledna 2013 
Zaslání informace o akceptaci příspěvku do 31. ledna 2013 
Cirkulář s podrobným programem konference do 20. února 2013 
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do 20. února 2013 
 
Účastnický poplatek: 1 200,- Kč (vč. DPH), nebo 48,- euro, zahrnuje občerstvení, oběd, raut, 
náklady na vydání sborníku a náklady na organizační zajištění konference. Účast na programu 
druhého dne je pro registrované účastníky konference zdarma. 
 
Odborný garant konference: 
Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. – Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Sekretariát konference: 
Kateřina Krejčí 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
tel.: +420 567 141 116 
e-mail: konferencecr@vspj.cz 
 

Bližší informace jsou zveřejněny na https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-
ruchu. 
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dovozu, a současně chceme docílit zvýšení počtu pracovních příle-
žitostí na venkově. Navíc usilujeme o to, aby v novém rozpočtovém 
období od roku 2014 nebyla dotační preference rostlinné výroby 
tak silná, jako dosud,“ konstatuje ministr zemědělství Petr Bendl.

Ministerstvo zemědělství vloni dále poskytlo dotace ve výši 4,78 
mld. Kč do oblasti vodního hospodářství (4,25 mld. v roce 2011), 
312 mil. Kč do lesního hospodářství (2011: 349 mil. Kč) a 1,65 mld. 
Kč na aktivity Podpůrného rolnického a lesnického garančního fon-
du (2011: 1,48 mld.)

Pro letošní rok kromě již zmíněných 39,6 mld. Kč z evropských 
zdrojů se počítá se 770 mil. Kč do národních dotačních programů. 

Ministerstvo zemědělství předpovídá 
pro letošek významný nárůst dotací 

Až na 39,6 miliardy korun by v letošním roce mohly vzrůst dotace 
do českého zemědělství z evropských zdrojů. Nárůst oproti loňským 
34,8 miliardy korun bude vyvolán zvýšením přímých plateb a vyšší vý-
platou projektových prostředků z Programu rozvoje venkova (PRV).

Největší část evropských dotací v roce 2012 tvořily přímé platby 
(22,4 mld. Kč oproti 20 mld. v roce 2011), přičemž se významně 
zvýšil podíl platby za plochu SAPS (19,3 mld. Kč oproti 16 mld. Kč 
v roce 2011).

Druhý nejvyšší objem přinesl Program rozvoje venkova (11,9 mld. 
Kč oproti předloňským 14,7 mld. Kč). Meziroční snížení vyplývá z ča-
sově proměnlivého průběhu výplat na schválené projekty. Celkové 
čerpání přitom PRV stále řadí mezi nejlepší evropské dotační progra-
my v ČR – ke konci loňského roku bylo z 3,67 mld. EUR (kolem 90 
mld. Kč) rozpočtovaných na období 2007 – 2013 schváleno již 82 % 
a vyplaceno 67 %.

Pokud jde o dotace z národních zdrojů, ty se v roce 2012 oproti 
roku předchozímu zvýšily z 1,18 na 1,30 mld. Kč. Nejvíce přitom 
vzrostly dotace směrované do podpory živočišné výroby (z 800 mil. 
na 910 mil.) – z toho se jen dotace na drůbež a prasata zvýšily o více 
než 150 mil. Kč (ze 430 mil. Kč v roce 2011 na loňských 583 mil. Kč).

„Právě výrazné soustředění národních dotací do sektoru prasat 
a drůbeže bereme jako jasné plnění příslibu intenzivnější podpory 
živočišné výroby, čímž chceme alespoň částečně zmírnit velkou vaz-
bu evropských dotací na obhospodařovanou plochu. Živočišnou vý-
robu podporujeme, abychom zvrátili trend zvyšující se závislosti na 
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Stav implementace PRV podle Os  

6 

Osa Rozpočet 
(mld. Kč) 

Schváleno 
(mld. Kč) 

Vyplaceno 
(mld. Kč) 

I. investice v zemědělství, potravinářství 
a lesnictví a dále na podporu mladých 
začínajících zemědělců 

21,5  19,3  13,6 

II. zlepšování životního prostředí a krajiny 48,6  36,5  36,4  

III. rozvoj obcí, podnikání na venkově 
a diverzifikace zemědělství 16,0  15,7  9,7  

IV. podporuje rozvoj místních strategií na 
venkově pomocí metody Leader   5,1  3,0  2,8  

CELKEM 91,2 74,5 62,5 

*přepočteno kurzem 25 CZK/EUR 

Stav implementace PRV 

5 

Rozpočet  PRV na období 2007 – 2013: 3 670 mil. EUR 

82% 

18% 

celkem zazávazkováno
zbývá k zazávazkování

69% 

31% 

celkem proplaceno
zbývá k proplacení

Evropské dotace 
(v mil. Kč) 

2009
(33 mld.) 2010

(36,9 mld.) 2011
(35,3 mld.) 2012

(34,8 mld.)

20 403 
19 715 19 953 22 375 

10 660 16 450 14 698 11 867 

1 962 
627 

467 427 

18 
115 

134 112 

OP Rybářství
SOT
PRV
Přímé platby

3 
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Tato částka však může být během roku navýšena podobně, jako se 
to stalo vloni. Do vodního hospodářství by měly směřovat necelé 
3 mld. Kč, do lesního hospodářství 390 mil. Kč a do PRGLF 1 mld. Kč.

kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe
Prezentace k tématu: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-

-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-predpovi-
da-pro.html

Vyhlášeno 18. kolo příjmu žádostí 
z Programu rozvoje venkova

V 18. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,3 mld. Kč 
na modernizace zemědělských podniků, inovace v zemědělství i po-
travinářství, další odborné vzdělávání a informační činnost a diver-
zifikaci činností nezemědělské povahy. Příjem žádostí bude probí-
hat v termínu od 6. 3. do 19. 3. 2013.

Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 19. 3. 2013, musí být po-
tvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identi-
fikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím pošty 
nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15 hodin.

Příjem žádostí v 18. kole se bude týkat opatření:
•� I.1.1�Modernizace�zemědělských�podniků
•� I.1.1.1�Modernizace�zemědělských�podniků�–�záměr�a)� 700�mil.�Kč
•� I.1.1.2�Spolupráce�při�vývoji�nových�produktů,�postupů
� a�technologií�(resp.�inovací)�v�zemědělství� 91,5�mil.�Kč
•� I.1.3.2�Spolupráce�při�vývoji�nových�produktů,�postupů
� a�technologií�(resp.�inovací)�v�potravinářství� 150�mil.�Kč
•� I.3.1�Další�odborné�vzdělávání�a�informační�činnost� 50,5�mil.�Kč
•� III.1.1�Diverzifikace�činností�nezemědělské�povahy�–�záměr�a)� 292�mil.�Kč
•� IV.1.2�Realizace�místní�rozvojové�strategie

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o ak-
tuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v před-
chozích kolech příjmu. Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvo-
jové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními 
akčními skupinami.

Úplné znění pravidel je k dispozici v elektronické podobě na in-
ternetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál 
Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rov-
něž na stránkách SZIF www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Zdroj: MZe

SZIF schválil 27 nových projektů 
spolupráce mezi MAS z 51 žádostí

Státní zemědělský intervenční fond 1. února zveřejnil schválení 
doporučení 27 nových projektů spolupráce v rámci 17. kola Pro-
gramu rozvoje venkova, opatření IV.2.1.

Ve dnech 8., 9. a 10. 1. 2013 se uskutečnila veřejná prezenta-
ce projektů, 14. a 15. ledna zasedala hodnotitelská komise jme-
novaná ministrem zemědělství ve složení zástupců MZe, SZIF a Ná-
rodní sítě MAS.

Z 51 zaregistrovaných projektů ukončil SZIF v rámci administra-
tivní kontroly a kontroly přijatelnosti 7 projektů. Hodnotitelská ko-
mise ukončila administraci 13 projektů z důvodu nesplnění krité-
ria přijatelnosti posuzovaného hodnotitelskou komisí.

SZIF přitom 20. 12. 2012 obdržel celkovou částku závazkování 
pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 17. kolo PRV 
ve výši 56 698 517 Kč, na základě které doporučil ke schválení 27 
žádostí o dotaci v celkové částce 54 710 997 Kč. Protože celková 
požadovaná dotace u neukončených 31 projektů přesahuje výši 
alokace stanovenou pro 17. kolo, byl vyhotoven i seznam projek-
tů doporučených jako náhradníci.

V následujících dnech budou KMAS doporučených a náhrad-
ních projektů spolupráce vyzvány k předložení povinných příloh 
před schválením. Zdroj: SZIF

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-predpovida-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-predpovida-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-predpovida-pro.html
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zeštíHleNí NezNAMeNá zjedNodušeNí

„Nová podoba implementační struktury je určitě krok kupře-
du,“ myslí si například europoslanec a zároveň místopředseda Sva-
zu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák (ODS; ECR). Jedním dechem ale 
zdůrazňuje, že následovat musí i další kroky. „Zeštíhlení počtu ří-
dících orgánů musí být provázáno omezením počtu zprostředkují-
cích subjektů. Je třeba, aby existovalo jedno kontaktní místo, aby 
platila jedna sada metodik, aby se zjednodušila pravidla,“ vyjme-
novává úkoly, s nimiž se musí úředníci, kteří pracují na přípravě bu-
doucího období, ještě vypořádat.

Vlasák zdůrazňuje, že snížení počtu operačních programů sice mů-
že situaci výrazně napomoct, v konečném důsledku ale nemusí mít 
vliv na snížení administrativní zátěže, sjednocení metodik či omezení 
a zefektivnění kontrol. To jsou ale úkoly, kterých se musí podle něj 
zhostit jednotlivé rezorty. „Je jen na nich, jak k nim budou přistupo-
vat a zda budou usilovat o koordinaci,“ řekl EurActivu europoslanec, 
který vystupuje také jako koordinátor své frakce pro evropské fondy.

„Nejdůležitější jsou v tomto rezorty, které budou spravovat te-
maticky rozdílné fondy, tj. ministerstvo průmyslu a ministerstvo pro 
místní rozvoj, které budou hlavními gestory Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, ministerstvo práce a sociálních věcí, které bude 
odpovídat za Evropský sociální fond, a ministerstvo zemědělství, 
jenž má již tradičně na starosti rozvoj venkova,“ vysvětluje Vlasák.

Významnou roli bude podle něj hrát i zastřešující orgán, kterým 
bude rezort pro místní rozvoj, a Úřad vlády, který by měl mít de-
tailní přehled o realizovaných aktivitách. „Dosud probíhaly aktivi-
ty uvedených rezortů dost odděleně a vzájemně se nemusely hlí-
dat,“ dodal europoslanec.

koNkrétNí zAMěřeNí
Osekanou implementační strukturu uvítal i Pavel Přibyl z me-

zinárodní nevládní zelené organizace CEE Bankwatch. „Struktura 
s méně programy je jistě efektivnější,“ sdělil redakci a připomněl 
některé problémy, s nimiž se v důsledku komplikované soustavy 
operačních programů v současném období potýkaly české úřady. 
„Velký počet a ´regionalizace´ programů se pak odrážejí i v problé-
mech s implementací. Pokud jde o průhlednost a efektivitu využi-
tí prostředků, Česko je spolu s Bulharskem a Itálií mezi ostatními 
příjemci na ostudném chvostu,“ uvedl.

Jako krok správným směrem pak v tomto ohledu hodnotí spo-
jení regionálních programů do jednoho společného programu. 
„Důležité ale bude konkrétní zaměření programu,“ upozorňuje. 
„Je tu totiž tendence pod něj v rámci ´regionalizace řešení problé-
mů´ převést celou řadu věcí, například investice do ochrany biodi-
verzity či energetických úspor v domácnostech,“ řekl Přibyl redak-
ci. Podle jeho slov se tak zvyšuje riziko, že se tato problematika sta-
ne okrajovou. Bylo by prý proto lepší, aby byla začleněna pod 
operační program věnující se životnímu prostředí.

korupce A rezortiSMuS
Změna implementační struktury potěšila i českou pobočku pro-

tikorupční organizace Transparency International, jejíž ředitel Da-
vid Ondráčka se v minulosti netajil tím, že zejména regionální ope-
rační programy svým systémovým nastavením nahrávají vzniku ko-
rupčního prostředí (např. EurActiv 18.5.2012).

„Množství projektů v současném programovacím období přiná-
šelo řadu problémů: roztříštěnost, rozdílná pravidla či rezortismus. 
Navíc regionální operační programy se dostaly pod absolutní politic-
kou kontrolu příslušných regionálních politických reprezentací,“ ře-
kl redakci Radim Bureš, projektový manažer ve zmiňované organi-
zaci. „Výsledkem je částečné přímé korupční zneužívání prostředků 
z těchto programů a částečné financování projektů reflektujících spí-
še regionální politické zájmy než cíle operačního programu,“ dodal. 

Situace, kde se jeden operační program dotýká působnosti ví-
ce ministerstev, podle Bureše umožňuje lepší vzájemnou kontrolu.

Zdroj: http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/
je-nizsi-pocet-operacnich-programu-pro-obdobi-2014-2020-

-krok-spravnym-smerem-010571

M o n i t o r i n g  m é d i íM
Je nižší počet operačních programů 
pro období 2014 – 2020 
krok správným směrem?

V příštím programovém období 2014–2020 budou evropské do-
tace v České republice rozdělovány prostřednictvím menšího počtu 
operačních programů, než je tomu nyní. Jak ale upozorňuje řada 
odborníků, zeštíhlená implementační struktura ještě zdaleka nemu-
sí jít ruku v ruce se zjednodušením a zefektivněním celého systému.

Zatímco v současném programovém období (2007–2013) prou-
dí do Česka prostředky z unijní kohezní politiky pomocí, na evrop-
ské poměry nebývale komplikované, soustavy více jak dvou desí-
tek operačních programů, od příštího roku by se situace měla změ-
nit. Vláda Petra Nečase totiž na podzim loňského roku rozhodla 
o snížení počtu operačních programů na 15 (EurActiv 28.11.2012).

Žadatelé o evropské dotace z dvojice strukturálních fondů a Fon-
du soudržnosti tak budou moct reagovat na výzvy v pětici celostát-
ních programů, jednoho programu pro hlavní město Prahu, jedno-
ho společného programu pro regiony a také v rámci sedmi progra-
mů územní spolupráce. Aby byl výčet kompletní, poslední operační 
program má sloužit pro technickou pomoc, z něhož prostředky po-
putují na aktivity spojené s koordinací a řízením celého procesu.

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/je-nizsi-pocet-operacnich-programu-pro-obdobi-2014-2020-krok-spravnym-smerem-010571
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/je-nizsi-pocet-operacnich-programu-pro-obdobi-2014-2020-krok-spravnym-smerem-010571
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/je-nizsi-pocet-operacnich-programu-pro-obdobi-2014-2020-krok-spravnym-smerem-010571
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Řešme budoucnost MAS otevřeně
a bez předsudků!
Svaz měst a obcí káže o metodě LEADER, 
ale moc dobře ji nezná

Jako editor Zpravodaje venkova každý měsíc dva dny intenzivně 
listuji všemi možnými články na internetu a monitoringem tisku. 
Nejzajímavější zpracuji pro potřeby elektronického zpravodaje, kte-
rý je rozesílán všem možným institucím a také obcím. Tu a tam se 
objeví článek, který není označen jako názor, ale tváří se jako ana-
lýza, a svou polopravdivostí s nádechem komentáře nadzvedne ze-
jména milovníka čistoty žánrů. Posledně se tak stalo v případě člán-
ku „Role MAS musí být objasněna“, který zveřejnil Tomáš Lysák 
z oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu měst a obcí. (Viz http://
www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/role-mas-musi-
-byt-vyjasnena.aspx) Protože se okolnostem, které zmiňuje, věnuji 
i více profesně, je mou povinností reagovat, protože s jeho pohle-
dem v drtivé míře nesouhlasím.

Místní akční skupiny mají v příštím programovacím období 
2014–2020 dle návrhu Evropské komise šanci využít metodu 
LEADER napříč všemi fondy. Národní síť MAS proto již před dvě-
ma lety připravila Národní strategický plán LEADER 2014+, 
zpracovala metodiku Komunitně vedeného místního rozvoje do 
tuzemských podmínek, podílí se na vytvoření standardů MAS, 
které by vedly ke zlepšení fungování jejich kanceláří a následné 
certifikaci. Většina MAS v duchu těchto propozic učinila kroky 
k posílení a rozvoji místních partnerství a zahájila práce na inte-
grovaných strategiích ve svých regionech.

Podle článku pana Lysáka se ovšem naopak „otevřelo několik 
problematických okruhů fungování MAS“, „bez důsledného vy-
hodnocení činnosti MAS“, „existuje několik nových rizik spojených 
s fungováním MAS“, řečeno ve zkratce z úvodu jeho reflexe.

Poznámka první: nezkušenost
Současný tlak na zakládání nových MAS po celé ČR vede ke 

vzniku těles, která nemají vůbec žádné zkušenosti s implementací 
evropských prostředků a mohou vyvstat objektivní obavy o schop-
nosti administrovat navýšený objem peněz.

Nové MAS nebudou administrovat programy hned, ale mělo by 
se tak stát až později, ve druhé vlně. Nejdříve by tak měly činit MAS 
zkušené, zejména ty, které prokázaly v několika hodnoceních minis-
terstva zemědělství uspět v kategorii „A“. Takových MAS je 3xA cel-
kem 18, 2xA je 17 a 1xA 16 MAS. Celkově tedy 51 MAS. (Viz např. 
ZV 10/2012, str. 11–14.)

Některé MAS nemají zkušenosti, ale státní instituce jako jsou 
například platební agentury ji měly hned od prvopočátku? Obec-
ně totiž platí, že žádná nová instituce či čerstvá organizace zpravi-
dla nemá zkušenosti. Ano jsou nové MAS, ale učí se, spolupracu-
jí se zkušenými, a ministerstvo zemědělství pro ně připravilo nový 
program na „osvojování schopností MAS“. Smůla bude ovšem 
zřejmě v tom, že se přihlásí více MAS, než se plánovalo ještě před 
rokem. I to ostatně svědčí o popularitě hnutí LEADER. I mezi no-
vými MAS se najdou některé, které vznikají jen kvůli vidině dotací 
a nemají zkušenosti s partnerstvím. I to je otázka vývoje, hodno-
cení a postupné certifikace nových MAS.

Hodnotí někdo systémově práci obcí, starostů, podnikatelů, 
úředníků? MAS se hodnotí a mohou se díky tomu zlepšovat.

Poznámka druhá: právní forma
Většina MAS má formu občanského sdružení. U občanského 

sdružení např. zákon nestanovuje odpovědnost za dosud provede-
né úkoly či vykonaná jednání.

Řada MAS, přestože jsou občanskými sdruženími, vydává každo-
ročně výroční zprávu a provádí účetní audit. Pro dobro své i hnutí 
MAS. Audit bude navíc nyní povinný pro všechny podpořené MAS. 
Národní síť MAS doporučila všem MAS, aby se transformovaly na 
obecně prospěšné společnosti a MAS tak zvolna činí. Není to často 
jednoduché přepřahat za pochodu, ale zodpovědně se to řeší. Ne-
bo to alespoň řeší ty MAS, které nechtějí zůstat ve druhé vlně…

Poznámka třetí: podnikání
Díky své právní formě mohou MAS v českém prostředí prová-

dět i další aktivity, které jsou pro takový typ těles velice rozporupl-
né a jdou mnohdy proti samotným principům metody LEADER – 
jedná se zejména o podnikatelskou činnost některých MAS.

Každá organizace může svobodně provádět to, co má ve svých 
stanovách, a na co dohlíží valné hromady, výbory, rady a kontrolní 
komise. Jakým způsobem jde podnikatelská činnost proti principům 
metody LEADER? Čím je rozporuplná? A co se tím podnikání vlast-
ně myslí? Snad ne to, že každá nezisková organizace s právní for-
mou má tendenci k udržitelnosti svého počínání, a tak když zrovna 
neřeší nějaký dotační projekt, tak například uskuteční tu a tam ve-
řejné projednání nebo napíše někomu projekt. Nebo snad MAS za-
kládají výrobní podniky, staví bioplynové stanice nebo budují silni-
ce? To je podnikání. Je třeba rozlišovat drobnou výpomoc, vidět vě-
ci v kontextu a nevytvářet umělé předsudky tzv. podnikatelství MAS.

Poznámka čtvrtá: konkurence
Pokud pomineme fakt, že MAS jsou oproti ostatním podnika-

telským subjektům v území zvýhodněny (na jednom území fungu-
je pouze jedna MAS, kontakty, aparát, zázemí apod.), samotné 
podnikatelské aktivity MAS samozřejmě konkurují ostatním pod-
nikatelům.

Místní akční skupiny vytvořily ve velké většině sdružené obce 
a zapojili se podnikatelé a neziskové organizace. Čím jsou tedy 
MAS zvýhodněny, když je vytvořily místní subjekty pro jejich obec-
nou prospěšnost? Kterým podnikatelům konkurují? MAS tvoří čle-
nové, většinou všechny obce z regionu a další klíčoví aktéři. Jestli 
existuje někdo významný, komu to stojí za práci, kdo se nezapojil 
do aktivit MAS, tak snad ani „neexistuje“. Každý má možnost se 
do dění v MAS zapojit. Jsou konkrétní příklady, kdy MAS ohrožu-
je něčí podnikání v oblasti dotačního poradenství?

Právě MAS jsou v současné době nejbližším pomocníkem a rád-
cem obcí a právě její pracovníci dokáží vesnicím, neziskovkám 
a malým podnikatelům pomoci více, obratem a levně než napří-
klad předražené dotační agentury z Prahy, Brna či Olomouce, resp. 
měst, které tak emancipací venkovských aktérů přicházejí o „kšef-
ty“ na venkově, který už nemůžou tak snadno „vysávat“. Toto va-
dí Svazu měst a obcí?

Poznámka pátá: zvýhodňování
Obyvatelé regionu a členové MAS jsou pak logicky také klienty 

MAS. Přičemž je třeba vnímat fakt, že podnikání MAS je mimo ji-
né v řadě případů navázáno na tvorbu projektů a poradenskou čin-
nost v oblasti dotační politiky. Tímto se dostáváme do situace, kdy 
sílí obava o střetu zájmů.

Už vůbec není pochopitelné nesrozumitelné tvrzení, že „podniká-
ní MAS je mimo jiné v řadě případů navázáno na tvorbu projektů a 
poradenskou činnost v oblasti dotační politiky“. Co jiného by měly 
MAS řešit než projekty a dotační politiku? Určitě není dobré, že v ně-
kterých MAS zpracovávali projekty pracovníci, kteří se pak přímo po-
díleli na realizaci výzvy a administraci projektů ve stejném dotačním 
programu. To bylo špatné, ale řešila to pravidla, vyjevilo se to v hod-
noceních, NS MAS to odmítá ve standardech apod. Na druhou stra-
nu je ovšem potřeba vnímat, že řada MAS má více pracovníků, a ti 
řeší širší okruh aktivit, více dotačních programů a dalších činností, tak-
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že je naopak zcela v pořádku, když se třeba podílejí i na zpracování 
projektů a prostě pomáhají žadatelům z regionu, ale neřeší zároveň 
předtím ani potom jejich administraci, protože na to jsou jiní lidé. Na-
víc funguje nezávislá výběrová komise, a hodnotitelům pak je celkem 
jedno, kdo projekty psal. Je potřeba vnímat nuance a nepoměřovat 
všechny MAS jednou, třeba nedobrou zkušeností z jednoho regionu.

Poznámka šestá: aparát a zájmové skupiny
Je těžké vůbec důvěřovat strategiím MAS, které mohou být 

v souladu pouze se zájmy aparátu MAS nebo některých zájmových 
skupin – klientů MAS … které mohou stát proti rozvojovým zá-
jmům jednotlivých obcí a regionů.

MAS jsou svébytné organizace, které by měly být pod veřejnou 
kontrolou svých členů. MAS totiž primárně vytvářejí členové, kteří 
by měli sledovat zejména zájmy celého regionu, resp. obcí a v pří-
padě problémů se snažit o změny. Každá organizace časem dospě-
je ke stereotypům, zvlášť když jde o „papírovou válku“ a například 
starostové a podnikatelé k ustrnulosti, třeba jen proto, že všechno 
dobře funguje a jsou spokojení, ale to je vlastně zcela opačný pří-
běh, než je uváděná důvěra ve sledování naplňování strategie 
a hrozba klientelismu. Ovšem i toto je obrázek celé společnosti. Ne-
bo snad funguje pouze v MAS, a všichni okolo jsou „svatí“? Z po-
litologického hlediska existuje ve všem konání střet zájmových sku-
pin a jde o to, aby žily v rovnováze. I rozvojový zájem obce nemusí 
být vždy správný a může naopak regionu uškodit.

Poznámka sedmá: dobrovolnost a profesionalita
Podnikatelské aktivity MAS mohou jít i proti samotnému princi-

pu metody LEADER, a to proti principu partnerství a zejména aktiv-
nímu a dobrovolnému zapojení aktérů do činnosti MAS v daném 
území. Nutno dodat, že tímto způsobem funguje část z celkového 
počtu MAS. V České republice jsou příklady dobře fungujících 
MAS, které naplno splňují principy metody LEADER (tj. zejména za-
jišťují spolupráci mezi partnery).

Zpochybnění Půlnočního království přineslo vlastní odpověď ze 
země krále Miroslava. 

Poznámka osmá: financování strategií
V současné době Svaz zaznamenal sílící tlak mnohých MAS na 

obce, aby finančně podpořily tvorbu strategií v rozsahu mnohem 
větším, než tomu bylo v minulém programovém období... Tento 
požadavek přichází v situaci, kdy role MAS bude na národní úrov-
ni teprve diskutována.

Obecným doporučením by mělo být spíše vyčkání na výsledky 
jednání na ministerstvu zemědělství a ministerstvu pro místní roz-
voj o budoucí roli MAS. 

Tento postoj již není pouze předsudkem, ale zásadním omylem 
pana Lysáka. MAS musí připravovat strategie již nyní, protože „ko-

munitní zapojení veřejnosti“ předpokládá dlouhý proces oslovová-
ní nejrůznějších skupin lidu, než byly strategie, které vznikaly v mi-
nulosti v kancelářích městských a krajských rozvojových agentur 
jako přes kopírák. MAS mají informací dost, mimo jiné díky vizi 
a trendu připravených dokumentů i díky zkušenostem na evrop-
ské úrovni, která byla předeslána v úvodu. Finance na strategie by 
měly být zajisté přiměřené. V tomto případě platí, že ne nadarmo 
jsou aktéři MAS „akční“. A navíc: Kdo chvíli stál, již stojí opodál.“

Poznámka devátá: strategie
Současná situace může vytvářet dojem, že strategie MAS bude tím 

hlavním rozvojovým dokumentem v území a že MAS jsou těmi hlav-
ními subjekty, které jsou schopny vytvořit všeobjímající strategie. Ta-
kový přístup naráží na limity vyplývající z nedostatečné demokratické 
legitimity a možné zneužitelnosti některými zájmovými skupinami.

Žádná jiná strategie kromě plánů rozvoje obcí či programů ob-
novy vesnic nikdy nebyla v tuzemských podmínkách pro obyvate-
le důležitější a reálnější než byly nynější Strategické plány LEADER, 
prostřednictvím kterých se obcím ve 112 regionech dostávají fi-
nance na projekty ze IV. Osy Programu rozvoje venkova. O kraj-
ských strategiích nikdo ani netuší. Je proto zcela zřejmé, že právě 
strategie MAS jsou jediné „uchopitelné“, a to i pro široké spekt-
rum venkovské veřejnosti, a navíc přinášejí viditelné výsledky. Ne-
bo snad existují jiné reálnější strategie?

Poznámka desátá: legitimita
Členové MAS, na rozdíl od členů místních zastupitelstev, kteří 

mají v orgánech MAS z principu metody vždy menšinu, neprošli 
žádným procesem demokratického výběru, a přesto rozhodují 
o veřejných prostředcích.

Otázku legitimity lze glosovat námětem na úkol: Svaz měst a ob-
cí by si mohl například požádat o vyhodnocení aktuálních dat SZIF, 
který do konce ledna shromažďoval v elektronické podobě seznamy 
členů a orgánů od všech podpořených MAS. Bylo by zajímavé zjiště-
ní, kolik je v tuzemsku MAS, kde nejsou ve vedení alespoň dva, tři sta-
rostové obcí, ale jsou tam jenom podnikatelé nebo neziskovky, kteří 
mají 99% většinu. Často jde ve funkcích v MAS o předsedy mikrore-
gionů. Další neznalostí fungování MAS je prostý fakt, že spolupráce 
v MAS je zejména o důvěře, a zástupci veřejné správy čili starostové, 
i když mají organizační menšinu, mají mít naopak přirozenou autori-
tu. Zažil snad někdo někdy hlasování v MAS, kde by byli starostové 
přehlasováni „rudozelenou“ koalicí podnikatelů a neziskovek?

Poznámka jedenáctá: veřejná správa
Svaz dlouhodobě vnímá metodu LEADER jako jednu z cest fi-

nancování rozvoje venkovských území. Nesmí to však být cesta je-
diná, výlučná nebo dominantní, ale cesta doplňková. Z hlediska 
fungování veřejné správy jsou to právě obce, které jsou zodpověd-
né za rozvoj svého území, a tuto roli nemá přebírat MAS.
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MAS nikdy nechtěly přebírat roli fungování veřejné správy. Ov-
šem ve financování venkovských oblastí by měly hrát nikoliv do-
plňkovou, ale hlavní roli, a to po projednání přísné certifikace 
MAS. Zástupci SMO, přijeďte do MAS, a podívejte se, jak fungují. 
Troufám si tvrdit, že drtivá většina MAS funguje dobře ve prospěch 
svého regionu a svých členů. Proto by jim měl být svěřen hlavní 
proud dotační implementace!

Poznámka dvanáctá: území a oblasti
Je nutné nastavit oblasti a území, kde se činnost a podpora 

MAS jeví jako vhodná a přínosná. Tyto debaty v současné době 
probíhají na ministerstvu pro místní rozvoj.

Podpora regionů musí být rovnoměrná, rovnoprávná, není správ-
né vymezovat území podle statistik, jejichž interpretace a kombina-
ce vždy pokulhávají a jsou zpochybnitelné. Klíčovým nástrojem 
územní dimenze resp. rozlišování podpory v regionu je právě meto-
da LEADER, kdy si místní aktéři rozhodují o zacílení místních projek-
tů a jistě nedopustí, aby jedna nejbohatší obec získala vše a ten nej-
chudší nedostal nic.

Poznámka třináctá: shromáždění starostů ORP
Obce by na základě své samosprávné působnosti měly být vý-

lučně zodpovědné za poskytování veřejných služeb a péči o veřej-
nou infrastrukturu. Na tyto úvahy navazuje systémový návrh Sva-
zu na vytvoření meziobecní spolupráce – tzv. shromáždění staros-
tů v rámci územního obvodu ORP, jako alternativu k činnosti MAS, 
která by zohlednila výlučné kompetence a reálné potřeby obcí.

Doufejme, a to říkám jako t. č. starosta středně velké obce, že ne-
dojde k vytvoření dalšího nesmyslného dotačního institutu „mezio-
becní spolupráce na úrovni ORP“ a zbytečného orgánu jako je „shro-
máždění starostů“. Byl by to jen další zmetek ve veřejné správě, pro-
tože někde funguje ORP pro své území dobře, když má například 15 
obcí a menší desetitisícové město v čele, ale těsně vedle, kde má sta-
tutární padesátitisícové město sedmdesát obcí v obvodu, se nevyřeší 
naprosto nic! Nebo se vyřeší jen ve prospěch tohoto velkého města. 

Už nyní fungují svazky obcí, kde obce dobrovolně spolupracují 
lépe nebo hůře, více nebo méně. A právě existující a dobře vyzkou-
šený model MAS je potřeba rozvíjet a zajistit mu větší transparent-
nost, a to zejména aktivní kontrolu ze strany starostů obcí, kteří se 
do MAS sdružili dobrovolně.

Poznámka čtrnáctá: co je vůbec partnerství
Metoda LEADER má primárně doplňovat aktivity samospráv 

a státu, zejména podporovat vznik partnerství mezi veřejnou sprá-
vou, podnikateli a neziskovým sektorem. K tomu však bude do-
cházet pouze za předpokladu, že činnost MAS bude mít ze strany 
státu nastavená jasná a jednotná pravidla fungování a stát bude 
jejich činnost pravidelně sledovat a vyhodnocovat.

Hlavním omylem tvrzení o úloze metody LEADER je konstatová-
ní, že má primárně doplňovat aktivity samospráv a státu. V přípa-
dě metody LEADER jde o rovnoprávné partnerství tří sektorů – ve-
řejného, podnikatelského a neziskového, a žádný z nich by neměl 
převažovat. Stát ani samosprávy nemůžou diktovat podnikatelům 
– je to samostatný svět. Stejně tak představitelé neziskovek – jsou 
to známí místní hasiči, sokoli či myslivci, ale zejména lidé, kteří pra-
cují v různých oborech typu školství, zdravotnictví, dopravy, což je 
zcela jiný svět než státní správa a samospráva. (Faktem je, že je ne-
ziskový sektor přehlížen a sám o sobě není nikterak silný.) Na pro-
pojování sektorů a partnerství v MAS tudíž nelze pohlížet jako na 
pouhý doplněk orgánů veřejné správy, ale jako na samostatný sub-
jekt, který nelze jen tak zaškatulkovat. A stejně jako jsou různoro-
dé regiony a různí lidé, tak jsou i různé formy řízení a financování 
MAS, někde je to stále více o dobrovolnictví a nadšení, jinde už po-
stupně o svědomité profesionalitě.

Na závěr „otázek a odpovědí“ si dovolím souhlasit s panem Ly-
sákem: „Současná doba vyžaduje velice opatrný přístup v plošné 
podpoře do této doby vzniklých MAS (existuje cca 170 MAS). Mi-
nisterstvo zemědělství by mělo tato pravidla nastavit, provést kon-
trolu a zodpovědný výběr těch MAS, které fungují řádným způso-
bem.“ Pojďme na to. Ještě se nezačalo. Kdo tomu brání?

Poznámka patnáctá: koho zastupuje Svaz měst a obcí?
Svaz měst a obcí by se měl nyní zamyslet nad tím, koho vlastně 

zastupuje. Zda se profesionální pražská kancelář neodtrhla od člen-
ské základny. Ví, co skutečně chtějí obce? (Například podle Plánu 
obnovy a rozvoje naší obce Veselíčko jsou to tyto priority: Péče 
o majetek obce a zlepšování vzhledu vesnice, Rozvoj života v obci, 
Péče o krajinu a životní prostředí, Oživení kulturního dědictví obce, 
Rozvoj turistiky a cestovního ruchu, Zlepšování služeb obecní samo-
správy a spolupráce v regionu a konečně Podpora podnikání v ob-
ci a regionu.) Dokáže jim pomoci Svaz měst a obcí? MAS a jejich 
dobře připravený aparát na příští programovací období ano. Obce 
vstupují do tohoto sdružení dobrovolně a dobrovolně přispívají na 
její činnost. Předpokládám, že je to tak všude. Nebo snad někdo 
obce nutí k členství v jejich dobrovolných svazcích a MAS?

Poznámka šestnáctá: průniky názorů a vzájemná podpora
V minulém vydání Zpravodaje venkova 1/2013 jsme si mohli 

v článku z jednání prosincového výboru NS MAS na str. 19 přečíst: 
„Vyjednavač Pošmurný dále informoval o koordinační schůzce 
SMS ČR, SMO ČR, NS MAS a SPOV ČR k možnostem spolupráce 
a sdílení aktivit v oblasti přípravy programovacího období 2014+. 
SMO ČR přislíbila článek, který by měl zhodnotit průniky názorů 
mezi SMO ČR a NS MAS a taky probíhající spolupráci a podporu 
aktivitám MAS, které jsou výrazným spoluhráčem obcí na venko-
vě, obce jsou zase nejdůležitější částí veřejné kontroly činnosti 
MAS s ohledem na svou zákonnou povinnost rozvoje svého správ-
ního území. MAS jsou jim v této oblasti partnerem. Obce by tedy 
měly být nedílnou součástí MAS, jejími členy.“

Svaz měst a obcí nyní svým článkem „Role MAS musí být ob-
jasněna“ vytváří nedobrou atmosféru, aby podnítil nejistotu ven-
kovských obcí na pomezí dvou programovacích období, kde na 
jedné straně stojí lobby zemědělců, na straně druhé velká města, 
v období reformy rozpočtového určení daní, které však nezabere 
kvůli ekonomické recesi.

Doporučení na závěr: Vytvořme Alianci pro venkov 2014+
Věřím, že se Svaz postaví k problému, který se snaží uchopit po-

někud svérázně, čelem a bude dobře spolupracovat s dalšími tře-
mi partnerskými organizacemi v rámci memoranda „Venkov jako 
důstojné místo pro život“. Venkovské obce potřebují načítat síly 
a společně se svazy, které je zastupují, vytvořit „Alianci pro venkov 
2014+“. Měla by být jednotná a vyjednat s ministerstvy, zeměděl-
skými a podnikatelskými svazy, městy a dalšími institucemi rovno-
cenné postavení obcí, které by 
získávaly nové prostředky na 
své projekty prostřednictvím 
MAS v budoucích evropských 
fondech. Nevytvářejme nová 
instituce, využijme to nejlepší 
ze současných nástrojů k pod-
poře rozvoje venkova.

Tomáš Šulák,
starosta obce Veselíčko

(která je členem SPOV a SMS), 
předseda mikroregionu, 

předseda MAS
(která byla v roce 2012 první 

v hodnocení MAS)

D o t a č n í  p r o g r a m y  4 0D



k o n t a k t y  4 1

Kontakty na předsednictvo sPOV
Aktuální�k�15.�3.�2011

•
PřeDseDa

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

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

spov@belotin.cz
•

1. MísTOPřeDseDKyNě
Ing. Jana Juřenčáková

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

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

•
2. MísTOPřeDseDa
JUDr. Radan Večerka

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

Karlovy�Vary
tel.+fax�353�223�611

radan.vecerka@seznam.cz
•

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

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

•
Pavel hroch

398�55�Kovářov�63
tel.�382�594�218

hroch20@quick.cz
•

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

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

•
Jiří řezníček

Tučín�127,�751�16
tel.�732�876�307

ou@tucin.cz
•

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

strampas@quick.cz
•

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

tel.�602�533�707
f.winter@atlas.cz

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

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

tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský�kraj

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

starosta@olesnice.cz
•

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

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

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

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

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

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

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký�kraj
Leoš hannig

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

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

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

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský�kraj
Radomír hanačík

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

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký�kraj
Václav Tyl

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

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

•
Zlínský�kraj

Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467

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

•
ReVIZNí KOMIse

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

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

•
Ing.�Ludmila�Krušková

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

kruskova@volny.cz
•

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

602�512�544
vanickova.47@seznam.cz

•
ReDaKTOR
Tomáš�Šulák

751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TaJeMNICe
Kateřina�Kapková

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


