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

04 / 2012 (169)

www.spov.org www.nsmascr.cz

Aktuálně:
SPOV společně s SMS a SMO:
Obrana regionálního školství
před „reformou“ financování

Od té doby, co se na téma reformy financo-
vání regionálního školství začalo diskutovat, se 
odehrály tři důležité události. Veřejné slyšení 
v Senátu 20. února. Všichni se spojili do jedno-
ho šiku proti MŠMT. Zaznělo zde, že „MŠMT 
hraje simultánku, ale šachovou partii s figurka-
mi od Člověče, nezlob se.“ 22. února se usku-
tečnilo jednání Výboru pro vědu, vzdělávání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sně-
movny. Náměstek Němec řekl, že reforma je 
nutná, že klesá počet škol, stoupá počet peda-
gogů, chybějí peníze na to, co kvalitní škola po-
třebuje a pokud by síť škol zůstala, nebylo by 
za chvíli ani na platy, neboť „Systém teď poží-
rá sám sebe.“ A do třetice vznikla pracovní sku-
pina na popud Asociace krajů, SMS a SMO. 
Poprvé zasedla 1. března. Bude součástí týmu 
MŠMT. A všichni budou hledat konsensuální 
řešení. Více informací na straně 11

Rozhovor:
Rozhýbala se diskuse a hledají
se možnosti, jak zapojit MAS
do všech operačních programů

Václav Pošmurný byl v lednu jmenován 
výborem Národní sítě MAS do role vyjedna-
vače sítě pro domlouvání co nejlepších pod-
mínek pro místní akční skupiny v příštím plá-
novacím období EU 2014–2020. „V tomto 
okamžiku je úkolem pro všechny aktivní ak-
téry venkova dát vědět do svého okolí, že 
metoda LEADER funguje. A to i s tím, že ne 
všude jsou pozitivní zkušenosti. Doporučil 
bych tam, kde mají podezření, že MAS ne-
funguje tak, jak má, aby se noví lidé zapoji-
li do její činnosti a případně pozitivně ovliv-
nili její fungování,“ říká Václav Pošmurný, 
který stejně důležitě jako vyjednávání s mi-
nisterstvy a prosazování MAS do všech bu-
doucích operačních programů vidí nutnost 
sebezlepšování jednotlivých MAS, které by 
se měly mít minimální standardy fungování.

Rozhovor začíná na straně 8

TÉMA:
Příprava budoucích programů:
ROPy zřejmě skončí, „ozelení“
se přímé platby a posílí LEADER

V současné době se na mnoha frontách 
připravují stanoviska a pozice k budoucím 
dotačním fondům Evropské unie. I když zna-
mená „svět evropských dotací“ v České re-
publice pro sedmiletku 2014–2020 přibližně 
pouze jeden roční státní rozpočet, jsou to 
velké peníze, které mohou podnítit další roz-
voj obcí, měst, regionů či podnikání.

Je poměrně jasné, že středopravicová vlá-
da a poslanci již nedopustí 24 operačních 
programů jako v letech 2007–2013, a tak 
zřejmě již nebudou Regionální operační pro-
gramy (ROPy), které ovlivňovaly kraje, vět-
šinou levicové. Naopak zemědělcům posílí 
„ozeleněné“ přímé platby a šanci má pro-
gram LEADER, který nezůstane v rámci Spo-
lečné zemědělské politiky, ale rozšíří se do 
administrace dalších operačních programů.

Více informací od strany 3

A TR

LEADER V EVROPSKÉM DOMĚ. Národní síť MAS prezentovala 26. března v Evropském domě v Praze své představy fungovaní ev-
ropské politiky pro venkov v příštím plánovacím období EU 2014-2020 s větším zapojení místních akčních skupin. Na snímku zleva vy-
jednavač NS MAS Václav Pošmurný, Roman Haken z Evropského hospodářského a sociálního výboru, Pedro Brosei z bruselského DG 
Agri, sekce Soudržnost venkovské politiky a Jan Florian z NS MAS. Foto: TSu
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A
Spolek a Síť společně na TechAgro

SPOV a NS MAS budou společně vystavovat na mezinárodním veletrhu zemědělské 
techniky TECHAGRO, který se koná ve dnech 31. 3. – 4. 4. na výstavišti v Brně. Letošní ve-
letrh naváže na vydařené poslední dva ročníky, jak v zastoupení vystavovatelů, tak v atrak-
tivitě doprovodných programů. Z hlediska rozsahu výstavní plochy i v počtu vystavovatelů 
dosáhne dokonce rekordu, protože komplex všech čtyř agrárních výstav TECHAGRO, ANI-
MAL VETEX, SILVA REGINA a nově BIOMASA obsáhne více než 72.000 m2 a zúčastní se 
ho 762 vystavovatelů. „To je nejvíc v celé historii této akce,“ uvedl ředitel veletrhu Jan Ku-
běna. Za zmínku stojí také počet zastoupených zemí, odkud vystavovatelé přijedou, těch 
je celkem dvacet. Mimoevropské firmy pocházejí z Číny a z Korejské republiky.

Více informací na: http://www.bvv.cz/techagro/

Představitelé obcí oceněných v soutěži Vesnice roku
2011 se připojili k výzvě Pošumaví k záchraně škol
proti „Koncepčnímu záměru reformy systé-
mu financování regionálního školství“, kte-
rou podepsali na semináři v Modré ve dnech 
1. – 2. března k hodnocení soutěže Vesnice 
roku 2012 starostové obcí – medailistů re-
publikového kola a vítězů krajských kol. 

O výzvě jsme informovali na webu www.
spov.org v článku ze dne 21. února 2012. 
Údajný „Koncepční záměr“ sleduje jen eko-
nomické faktory. Vůbec nevnímá velice roz-
dílné potřeby venkova oproti městům. Již da-
ňové přerozdělování neúměrně zvýhodňuje 
větší sídla. Navrhovaný způsob financování 
školství vytváří tlak na venkovské obce a po-
žaduje nemožné výdaje z již tak diskriminač-

ních rozpočtů. Navrhovaný systém „na opti-
málně naplněnou třídu“ je pro venkovské 
obce a jejich občany dalším z kroků, jak se jim 
oddalují základní služby denní potřeby. JF

Pozvánka
na dubnovou
schůzi SPOV
Schůze SPOV ČR se koná v úterý 3. 4. 
2012 v 9 hodin v Černínském salonku 
(místnost č. 122) v Senátu Parlamen-
tu ČR (recepce Kolovratský palác).

Program:
09.00–09.30 Kontrola usnesení
09.30–10.30 Poradenství pro zastupitele
Pozvaný host: JUDr. Lukáš Váňa, ředitel 
Společnosti pro rozvoj veřejné správy
10.30–12.00 Nové plánovací období
Hosté: Ing. Josef Tabery, ředitel Řídícího 
orgánu PRV, MZe a Mgr. Miroslav Daněk, 
odbor evropských záležitostí, MMR ČR
12.00–12.15 Prezentace měsíčníku Dob-
rodruh – možnost propagace Vesnice roku
Host: Ing. Milan Manda – šéfredaktor
12.15–12.30 RUD – aktuální stav
12.30–13.30 Různé

Eduard Kavala

Pozvánka na
jednání výboru
NS MAS ČR
3. dubna 2012, 10.00
SZIF Brno, Kotlářská 53

1.  Kontrola plnění úkolů z minulého jed-
nání (Špiková) • Zpráva o činnosti za 
uplynulé období (Winter) • Zpráva 
o činnosti vyjednávacího týmu za uply-
nulé období (Pošmurný)

2. Zhodnocení Valné hromady (Winter) 
3. Zpráva Kontrolní komise (Tollinger) 
4.  Stanovení vnitřních pravidel – zveřej-

ňování informací, způsoby a formy jed-
nání za organizaci, zásady vyjednává-
ní (Pošmurný) 

5.  Informace k prezentaci materiálu 
„Komunitně vedený místní rozvoj“ 
v Evropském domě (Florian)

6.  Harmonogram práce na minimálních 
standardech a certifikaci MAS pro ob-
dobí 2014–20 (Florian) 

7. Zprávy z PS 
– PS LEADER (Florian) 
– PS Vize a Rozšíření (Krist) 
– PS Medializace a propagace (Jančo) 
– PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek) 
– PS Hodnocení 
8. Různé 
– členské přihlášky 
–  LeaderFEST 2012 (možnost společné 

dopravy, program za NS MAS ČR)
František Winter

http://www.spov.org/data/files/vyzvamasposumavi.doc
http://www.spov.org/obnova-rodiny/skola/mas-posumavi-odmita--koncepcni-zamer-reformy-systemu-financovani-regionalniho-skolstvi-.aspx
http://www.spov.org/obnova-rodiny/skola/koncepcni-zamer-reformy-systemu-financovani-regionalniho-skolstvi.aspx
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V současné době se na mnoha frontách připravují stanoviska 
a pozice k budoucím dotačním fondům Evropské unie. I když zna-
mená „svět evropských dotací“ v České republice pro sedmiletku 
2014–2020 přibližně pouze jeden roční státní rozpočet, jsou to 
velké peníze, které mohou podnítit další rozvoj obcí, měst, regio-
nů či podnikání.

Je poměrně jasné, že středopravicová vláda a poslanci již nedo-
pustí 24 operačních programů jako v letech 2007–2013, a tak zřej-
mě již nebudou Regionální operační programy (ROPy), které ovliv-
ňovali politici krajů, většinou levicových. Naopak zemědělcům zůsta-
nou přímé platby, i když „ozeleněné“ a šanci má program LEADER, 
který nezůstane jen v rámci Společné zemědělské politiky, ale rozší-
ří se do administrace dalších operačních programů. Velkou nezná-
mou zatím je, jak se zhostí svého zřejmě Integrovaného regionální-
ho operačního programu (IROP) ministerstvo pro místní rozvoj, ko-
lik si ukousnou města a kraje a kolik zůstane pro venkovské obce 
a regiony.

Z prvních diskusí na veřejných fórech je cítit spíše opatrnost a obec-
né formulování toho, co by ten který zájmový svaz chtěl a naopak co 
zásadně nechce ve vztahu k Bruselu. Střety teprve přijdou.

Regionální opeRační 
a Společná zemědělSká

Například na konferenci samospráv Olomouckého kraje 27. úno-
ra v Regionálním centru bylo slyšet, že kraje chtějí zachovat Regio-
nální operační programy (ROP) a jejich Asociaci čeká jednání s mi-
nisterstvem pro místní rozvoj. Pohled krajů posléze podpořilo i spo-
lečné prohlášení Svazu měst a obcí a Asociace krajů „Zachovejme 
Regionální operační programy“. Naproti tomu 7. března vydalo 
prohlášení Sdružení místních samospráv, ve kterém tvrdí, že „Re-
gionální operační programy za šest let existence ukázaly, kudy ces-
ta nevede. Nové programové období by mělo znamenat dělení pro-
středků z EU na nižší než krajské úrovni“. Své akce se starosty uspo-
řádal 8. března Svaz měst a obcí v Přerově a Spolek pro obnovu ven-
kova ve stejný den odpoledne ve Všechovicích na Hranicku.

Agrární komora, Zemědělský svaz, Potravinářská komora a Čes-
komoravský svaz zemědělských podnikatelů za účasti dalších part-
nerských organizací uspořádaly sérii čtyř seminářů po celé republi-
ce, na kterých prezentují své představy na reformu Společné země-
dělské politiky (SZP) 2014–2020. Například na akci v hotelu Flora 
v Olomouci 21. března zaznělo, že zůstávají přímé platby pro země-

dělce. Ti ovšem odmítají „zastropování“ a odmítají povinné „ozele-
nění“. Obdobně jako Asociace soukromého zemědělství (ASZ), kte-
rá jednala za účasti ministra zemědělství Petra Bendla 12. a 13 břez-
na ve Svratce na Žďársku. V rámci přípravy nových programovacích 
dokumentů pro rozvoj venkova požaduje ASZ zvýhodňování men-
ších projektů, projektů spolupráce mezi zemědělci i obcemi, samo-
zřejmě s minimem administrativních překážek.

O druhém pilíři SZP – budoucím Programu rozvoje venkova – 
zatím příliš nehovoří, neboť se tvoří, ale například pro Agrární ko-
moru je nepředstavitelných 50% pro nezemědělský venkov. Právě 
podporu 25–50 % pro nezemědělský venkov v PRV má ve svých stra-
tegiích Národní síť MAS s podporou Spolku pro obnovu venkova. 
Síť schválila svůj prováděcí program již rok připravené strategie 
(Národního strategického plánu LEADER 2014+) na valné hroma-
dě 15. března v severočeském Rumburku a představila jej zástup-
cům státních institucí a zájmových svazů 26. března v Evropském 
domě v Praze.

I když zde nejsou vyjmenována zdaleka všechna veřejná jednání, 
o dalších neveřejných nemluvě, frekvence akcí dává tušit, že odbor-
ná příprava stanovisek profesních organizací míří do finále, a popu-
tuje k politickému rozhodnutí – do vlády a k poslancům.

TSu

T é m a :  P ř í p r a v a  n a  o b d o b í  2 0 1 4 – 2 0 2 0  3T
Příprava budoucích programů z EU:
posílí venkov mezi zemědělci a městy?
ROPy zřejmě skončí; „ozelení“ se přímé platby zemědělců a posílí LEADER?

Prezentace návrhů NS MAS v Evropském domě v Praze k budoucí-
mu období 2014–2020

Prezentace NS MAS v Evropském doměPrezentace NS MAS v Evropském domě
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O rozvoji venkovských regionů by 
měli rozhodovat ti, kteří tam žijí

O rozvoji venkova po roce 2014 by podle Národní sítě Místních 
akčních skupin ČR (NS MAS) měly rozhodovat především subjek-
ty, které ve venkovském prostoru působí. Účinným nástrojem by 
se proto mohla stát metoda LEADER založená na spolupráci míst-
ních partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací 
a podnikatelů, která se v Evropské unii používá už od roku 1991. 
Mohla by najít široké uplatnění ve všech operačních programech, 
které budou na venkově realizovat své cíle.

NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční dokument 
pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programovacího obdo-
bí 2014–2020 s názvem „Národní strategický plán LEADER 2014+“. 
Tento materiál přijaly i další organizace, zejména Spolek pro obno-
vu venkova ČR, a stal se také podkladem pro tvorbu stanovisek dal-
ších orgánů, mimo jiné ministerstva zemědělství a Evropského hos-
podářského a sociálního výboru.

Své představy o využití a způsobu čerpání evropských fondů pro 
venkov představili zástupci NS MAS ČR v pondělí 26. 3. 2012 v Ev-
ropském domě v Praze „Vítám aktivní zapojení a spolupráci nevlád-
ního sektoru při přípravě nástrojů pro rozvoj venkova a implementa-
ce politik EU po roce 2014,“ řekl vedoucí Zastoupení Evropské komi-
se v ČR Jan Michal, který celou akci zahájil. „Evropská komise podle 
našeho názoru ve svých legislativních návrzích připravila dobré pod-
mínky pro zapojení místních obyvatel a subjektů do spoluvytváření 
budoucnosti regionu, kde žijí a působí. Tzv. komunitně vedený míst-
ní rozvoj je velkou příležitostí pro rozvoj našeho venkova. Pokud tato 
metoda bude využita ve všech operačních programech, bude to pro 
Českou republiku velký přínos,“ řekl Jan Florian, místopředseda NS 
MAS ČR, který má problematiku v rámci NS MAS ČR na starosti.

Metoda LEADER může být účinným 
nástrojem rozvoje venkova

Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování 
o využití evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. 
Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude realizován, přesně znají 
místní podmínky a návaznosti projektu na okolí. „Již od roku 2004 je 
v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství tento princip 
úspěšně využíván a máme za to, že je možné ho účelně využít i v jiných 
programech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý kon-
takt se žadateli a velmi úspěšný model systému poradenství, který 
žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho kompletní real-
izaci. A to bez dalších finančních nároků směrem k žadateli,“ říká 
koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS Václav Pošmurný.

NS MAS vydala dodatek k Národnímu strategickému plánu 
LEADER 2014+, „kuchařku“, určenou především pracovníkům ří-
dících orgánů na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podíle-
jícím se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce 2014–
2020, kteří mohou uvedená technická doporučení zohlednit při 
formování operačních programů. Záměrem NS MAS není přenést 
veškerou agendu i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených 
struktur na venkovská partnerství, ale nabídnout službu existujících 
místních akčních skupin, které disponují vysokou znalostí místních 
podmínek a problémů, mají personální i organizační kapacity, 
a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli ulehčit a být 
jim partnerem při dosahování vytyčených cílů.

Venkov, pokud jej chápeme jako 
území ČR, které pokrývají obce do 
25 000 obyvatel (tedy území, kde dle 
stávajících pravidel Programu rozvo-
je venkova ČR mohou působit MAS), 
v současné době zahrnuje cca 60 % 
populace ČR a 95 % plochy ČR.

ČR je v metodě LEADER vzorem pro 
země střední a východní Evropy

Česká republika je podle Evropské LEADER asociace pro rozvoj ven-
kova (ELARD) v používání metody LEADER vzorem pro další státy střed-
ní a východní Evropy. „Použití této metody, založené na spolupráci 
místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, nezisko-
vých organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu, 
přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti, k ochraně životního prostře-
dí, zlepšení kvality života a diverzifikaci hospodářství venkova v ČR,“ 
uvedl vedoucí bruselské kanceláře ELARD Stefanos Loukopoulos.

„Česká republika byla první zemí mezi členskými státy, které 
vstoupily do EU v roce 2004 a začaly uplatňovat metodu LEADER,“ 
připomněl Stefanos Loukopoulos. O pouhých osm let později je 
podle něj Česká republika v používání této metody všeobecně po-
važována za příkladnou a metodu LEADER velmi dobře rozvíjí.

Připravenost České republiky potvrzuje i zástupce DG Agri Ped-
ro Brosei, který byl 26. března účastníkem prezentace návrhů pro 
využití metody LEADER v období 2014–2020 pořádané v Evropském 
domě v Praze: „Vím pouze o probíhajících jednáních ve Finsku, Ně-
mecku a Itálii, kde se iniciativy chopila příslušná ministerstva a orga-
nizují různé pracovní skupiny. Návrhy, představené Národní sítí Míst-
ních akčních skupin ČR na využití metody LEADER pro další období 
jsou věcné, a pokud se je podaří prosadit na národní úrovni do Spo-
lečného strategického rámce, tak i technicky proveditelné.“

Metoda LEADER se v Evropské unii používá už od roku 1991. Je-
jím hlavním reprezentantem v ČR je Národní síť Místních akčních sku-
pin, která sdružuje 134 ze 151 existujících MAS v ČR. Podle NS MAS 
by metoda LEADER mohla být účinným nástrojem rozvoje venkov-
ských oblastí i po roce 2014 v podobě komunitně vedeného místní-
ho rozvoje. Mohla by najít široké uplatnění ve všech operačních pro-
gramech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru.

ELARD je mezinárodním neziskovým sdružením, které bylo za-
loženo v roce 1999 národními sítěmi LEADER jednotlivých člen-
ských států EU. Jeho cílem je podpořit rozvoj venkova, prosazovat 
výměnu zkušeností a podporovat spolupráci prostřednictvím pře-
shraničních projektů. ELARD, který v současnosti sdružuje asi 450 
místních akčních skupin, je hlavním propagátorem a zastáncem 
metody LEADER na místní i institucionální úrovni.

Zpracoval TSu s využitím informací NS MAS, AK a SMS
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Ministr zemědělství Petr Bendl na jednání Asociace soukromých 
zemědělců Prezentace NS MAS v Evropském domě

Seminář Agrární komory ke SZP po roce 2014 v Olomouci Seminář Agrární komory ke SZP po roce 2014 v Olomouci

Předseda SPOV Eduard Kavala na jednání k budoucí politice ven-
kova ve Všechovicích

Předseda NS MAS František Winter na jednání k budoucí politice 
venkova ve Všechovicích

Lucie Krumpholcová z MZe představuje kontury budoucí politiky 
rozvoje venkova ve Všechovicích

Vrchní ředitel z MMR Jiří Vačkář hovoří na jednání SPOV ve Všecho-
vicích o plánech ministerstva pro budoucí období
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Co se musí nevyhnutelně stát
NS�MAS�má�zpracovaný�Národní�strategický�plán�Leader�2014+,�k�němu�jsme�

vytvořili�„kuchařku“�Komunitně�vedený�místní�rozvoj�v�praxi�České�republiky.�
A�co�dál?�Že�bychom�měli�hotovo?�To�v�žádném�případě.�Teď�to�teprve�začíná.�
V�rámci�týmu�máme�připravený�další�pětibodový�plán,�který�nás�čeká�naplnit:

1)  Návrh rozhodovací struktury Mas dle nových Nařízení a za-
pracování principů transparentnosti dle připomínek a podmí-
nek potencionálních donátorů.
Nejčastějšími�připomínkami�vzešlými�z�komunikace�s�partnery�a�minis-

terstvy�je�nejasné�fungování�MAS,�velké�rozdíly�v�jejich�kvalitě,�v�některých�
případech�také�podezření�z�účelovosti�a�také�nepřehlednost�rozhodovacích�
struktur.�Dle�pohledu�zvenku�také�chybí�jasná�odpovědnost�za�chyby.�Mno-
hé�názory�reflektují�potencionální�neodolnost�lobbystickému�nátlaku�v�pří-
padě�rozdělování�většího�„balíku“�peněz.�Je�třeba�stabilizovat�a�zpřesnit�
pravidla�transparentnosti.�Adekvátní�odpovědí�na�podezření�by�měla�být�
právě�tato�pravidla�a�především�jejich�dodržování.

2)  Zpracování návrhu certifikace implementační struktury Mas 
a jejího provádění, přerod Ns Mas ze zájmové na profesní or-
ganizaci s právem certifikace Mas.
Bez�jasné,�přehledné�a�jednoduché�struktury,�kterou�bude�možno�kontro-

lovat,�hodnotit�a�certifikovat,�se�MAS�nedostanou�mimo�rámec�PRV.�Je�třeba�
nastavit�pevná�a�nepřekročitelná�pravidla�pro�tvorbu�orgánů,�pro�administra-
tivní�postupy�MAS�a�především�milníky,�které�bude�možno�sledovat�a�kontro-
lovat.�Čím�větší�transparentnost�bude�celá�struktura�nabízet,�tím�lépe�pro�ce-
lou�metodu�Leader.�Ta�by�měla�být�odolná�vůči�vnějším�lobbystickým�i�politic-
kým�vlivům.�Jen�tak�bude�možno�ji�využívat�v�čase.�Cílem�NS�MAS�by�mělo�
být�stát�se�certifikační�profesní�organizací,�která�bude�nejen�hájit�zájmy�MAS,�
ale�bude�také�umět�vyloučit�ze�systému�ty�MAS,�které�likvidují�dobrou�pověst�
metody�Leader�a�uplatňují�korumpující�a�korupční�jednání�v�systému�výběru�
projektů�či�podvádí�v�systému�administrativy.

3) Zpracování návrhu struktury Integrované strategie rozvoje území.
Rozpracování�struktury�ISRÚ,�jejíž�základní�obsah�je�součástí�„kuchař-

ky“,�na�dílčí�celky.�Obsahem�by�měl�být�také�základní�požadavek�na�zapo-
jení�obyvatel�a�organizací�v�regionu�do�přípravy�ISRÚ�jako�základ�transpa-
rentnosti.�Zapojení�co�nejširšího�spektra�by�mělo�být�základním�kamenem�
celé�strategie,�ze�které�by�vše�mělo�vycházet.�Nelze�se�spokojit�s�unifiko-
vanými�strategiemi�externích�subjektů�obsahující�všeobecné�texty�bez�kon-
krétních�podkladů.�Další�nedílnou�součástí�by�měly�být�kvantifikované�mo-
nitorovací�indikátory,�jakých�chce�region�na�konci�plánovaného�období�do-
sáhnout�–�tedy�kolik�čeho�region�potřebuje.�A�samozřejmě�také�na�základě�
čeho�k�těmto�číslům�došel�(nelze�akceptovat�odhad).�MAS�jako�odborníci�
na�region,�na�kterém�působí,�by�měly�mít�jasno,�co�region�potřebuje�a�če-
ho�chtějí�dosáhnout.�Z�naplňování�ISRÚ�se�pak�na�konci�období�budou�re-
gionu�zodpovídat.�Součástí�ISRÚ�by�měl�být�samozřejmě�také�návrh�evalu-
ace�jak�průběžné,�tak�finální�–�tedy�co�se�bude�sledovat�a�jak.

4)  Rozpracování návrhu struktury Programových rámců dle po-
žadavků jednotlivých donátorů.
Na�základě�ISRÚ�a�tedy�požadavků�regionu�budou�zpracovávány�jednot-

livé�Programové�rámce�(v�podstatě�typu�Strategický�plán�Leader�co�do�roz-
sahu�a�obsahu).�Na�nás�bude�navrhnout�prvotní� strukturu� tohoto� (těch-
to)�dokumentu�s�respektování�specifických�požadavků�a�podmínek�jednot-
livých�ministerstvev,�které�budou�mít�ve�své�gesci�budoucí�dotační�programy.

5)  Rozvoj venkova jako cíl spolupráce mezi zájmovými organizacemi
Prohloubení�součinnosti�s�jednotlivými�zájmovými�organizacemi�na�ven-

kově�–�ze�strany�veřejné�správy�se�Svazem�měst�a�obcí�ČR,�Sdružením�míst-
ních�samospráv�ČR�a�Spolku�pro�obnovu�venkova�ČR,�ze�soukromého�sekto-
ru�s�Asociací�nevládních�neziskových�organizací�ČR,�Agrární�komorou�ČR,�Aso-
ciací� soukromého�zemědělství�ČR,�Hospodářskou�komorou�a�dalšími.�Díky�
eliminování�rozdílných�názorů�(a�potlačením�jejich�důležitosti�v�rámci�spolu-
práce)�a�zdůrazněním�společných�zájmů�ve�venkovském�prostoru�dojde�k�po-
sílení�pozice�venkova�při�vyjednávání.�Jistě�se�s�partnery�shodneme�na�tom,�
že�venkov�jako�celek�–�tedy�všechny�jeho�součásti,�je�značně�podfinacovaný�
a�zaslouží�si�cílenou�podporu.�Chceme�spolu�s�nimi�naplnit�heslo�VENKOV�JA-
KO�DŮSTOJNÉ�MÍSTO�PRO�ŽIVOT.� Vystavil Václav Pošmurný

http://nsmas.blogspot.com/2012/03/co-se-musi-nevyhnutelne-stat.
html#comment-form

V ý b ě r  z  b l o g u  N S  M A SV
Vláda chce omezit přísun financí z fondů 
EU, varuje Zemědělský svaz

Česká republika má velké potíže s čerpáním prostředků z fondů 
Evropské unie. Problémy se objevily nejprve v některých regionálních 
operačních programech, následně Evropská komise pozastavila vy-
plácení dotací v resortu školství, a to všechno z důvodů podezření 
z korupce a špatné kontroly toku peněz. Podobně je to i s čerpáním 
v Operačním programu doprava. Přesto jsou u nás programy, které se 
čerpají dobře. Takovým je i Program rozvoje venkova administrovaný 
ministerstvem zemědělství v rámci Společné zemědělské politiky EU 
(SZP), jejíž součástí je i Program rozvoje venkova. Přesto však česká 
vláda požaduje krácení výdajů na SZP v rámci budoucího rozpočtu EU.

Česká vláda v srpnu 2011 schválila Rámcovou pozici ČR k vícele-
tému finančnímu rámci EU na období 2014–2020 s obecným konsta-
továním, že je ČR spokojena s návrhem Komise, který snižuje výdaje 
na SZP. V současnosti dochází k přehodnocení této Rámcové pozice 
a ministerstvo financí spolu s Úřadem vlády navrhuje další výraznější 
krácení finančních prostředků na Společnou zemědělskou politiku. 
Jelikož určená část evropského rozpočtu na Společnou zemědělskou 
politiku je druhá největší, může mít navrhované krácení významný 
dopad na celkové čerpání finančních prostředků z EU. ČR je v součas-
nosti čistým příjemcem z rozpočtu EU a velkou zásluhu na této pozi-
ci má díky správnému čerpání SZP. Za rok 2011 ČR získala o 30,7 mld. 
Kč více, než do evropského rozpočtu zaplatila, z čehož se příjmy ČR 
v rámci SZP na čisté pozici pozitivně podílely cca 26 mld. Kč. Program 
rozvoje venkova patří mezi nejlépe čerpané programy, a to 
hlavně z toho důvodu, že nemá žádné korupční či jiné kauzy. Při čer-
pání prostředků z jeho předchůdce Horizontálního plánu rozvoje ven-
kova (HRDP) byla ČR dokonce hodnocena jako nejlepší ze všech no-
vých členských zemí, kdy z celkové částky větší než 19,6 mld. Kč, kte-
rá byla částečně použita, zůstalo nedočerpáno pouhých 445,79 Kč.

Jak je zde vidět, program SZP v ČR funguje správně a je využit té-
měř na 100 %, je tedy nereálné, aby zemědělci na jedné straně mu-
seli plnit přísné a ekonomicky náročné předpisy EU směrem k zaměst-
nancům, životnímu prostředí, údržby krajiny či welfare zvířat a na stra-
ně druhé neměly tyto náklady alespoň částečně kompenzovány ze 
Společné zemědělské politiky. Slabá SZP bude znamenat naprostou 
nekonkurenceschopnost evropských zemědělců na světovém trhu.

„Zemědělský svaz nemůže souhlasit s postojem české vlády k roz-
počtu EU. Dle našeho názoru by bylo moudré a pro ČR i značně vý-
hodné zohlednit v postoji dosavadní kvalitní úroveň čerpaní prostřed-
ků na SZP a také potřeby českého venkova. Ten je v České republice 
díky nerovnému nastavení rozpočtového určení daní v prokazatelně 
nevýhodné pozici,“ dodává jeho předseda Ing. Martin Pýcha.

Zdroj: http://www.zscr.cz/aktuality/ceska-vlada-chce-omezit-
-prisun-financi-z-fondu-eu-a2148832

Asociace krajů i Svaz měst a obcí: 
Zachovejme Regionální operační 
programy

Hlavními body jednání Rady Asoci-
ace krajů byla 2. března vzájemná spo-
lupráce Asociace krajů a Svazu měst 
a obcí a jejich společný postup při jed-
nání s vládou. Za jednu z klíčových částí této spolupráce považují 
jednání o budoucnosti Regionálních operačních programů.

„Asociace krajů České republiky i Svaz měst a obcí České re-
publiky na společném jednání vyjádřily důrazný nesouhlas se zá-
měrem vlády snížit počet Regionálních operačních programů 
(ROP). Tyto programy patří dlouhodobě k těm vůbec nejúspěšněj-
ším v čerpání evropských prostředků a myslí si to nejenom kraje, 

M o n i t o r i n g  z á j m o v ý c h  o r g a n i z a c íM
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ale potvrzuje to vláda ve svých pravidelných přehledech. Jak Aso-
ciace krajů, tak i Svaz měst a obcí toto své stanovisko potvrdí pod-
pisem společného memoranda, které předáme vládě. Kraje ne-
chtějí vést s vládou politickou bitvu, ale naším zájmem je úspěšné 
a efektivní čerpání evropských prostředků pro rozvoj všech regio-
nů ČR, které plánované vládní změny ohrožují,“ řekl předseda 
Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Pro AKČR i Svaz měst a obcí je klíčové, aby čerpání evropských 
prostředků zůstalo rozděleno do vícero jednotlivých programů, te-
dy zcela odlišně od záměrů vlády, která pro příští rozpočtové ob-
dobí 2014–2020 navrhuje sloučení programů do jednoho.

„Je to krok zpět k modelu, který Česká republika měla v roce 
2006 a čerpání bylo velmi problematické. Jasně se ukázalo, že stá-
vající systém těžící z podrobné znalosti regionu je efektivnější. Jsme 
připraveni jednat o úpravách systému, změnách složení regionál-
ních rad, ale nesouhlasíme se sloučením ROP do jednoho centrál-
ně řízeného,“ doplnil místopředseda AKČR a hejtman Pardubické-
ho kraje Radko Martínek.

Zdroj: http://www.asociacekraju.cz/

Sdružení místních samospráv: ROPy 
se neosvědčily. Obce je dál nechtějí

Regionální operační programy 
(ROP) za šest let existence ukázaly, 
kudy cesta nevede. Nové progra-
mové období by mělo znamenat 
dělení prostředků z EU na nižší než 
krajské úrovni.

Politizace rozhodování, neprůhledné hodnocení i série korupč-
ních afér. To vše je spojeno s takzvanými Regionálními operačními 
programy (ROP), které v letech 2007–2013 rozdělují asi 4,6 mld. 
EUR. V současnosti intenzivně běží vyjednávání o budoucnosti čer-
pání evropských prostředků v dalších letech, kterých se účastní i or-
ganizace zastupující samosprávy. Část z nich včetně Sdružení míst-
ních samospráv ČR tvrdí, že šest let existence ROPů byla dostatečná 
na překonání problémů, které se však nyní spíše prohlubují. Najdou 
se však i obhájci stávajícího netransparentního systému. „Je pocho-
pitelné, že část vlivových struktur včetně Asociace krajů a některých 
dalších organizací existenci ROPů chtějí zachovat i v novém rozpoč-
tovém období po roce 2013, pokud ze systému profitují. Já i mí ko-
legové, obyčejní starostové, kteří fungování ROP zažili na vlastní ků-
ži, však nad tím jen kroutíme hlavou,“ soudí například Josef Zicha, 
starosta osmisethlavé obce Vysoké Pole na Zlínsku.

Vláda chce od počátku snížit počet operačních programů, z nichž 
se peníze z EU čerpají, více než na polovinu. „Je jasné, že v takovém 
záměru není místo pro sedmero zpolitizovaných regionálních operač-
ních programů, jejichž kauzy postupně vyplývají na povrch. Proto 
podporujeme záměr sdružit prostředky do jednotného programu, 
který by je dělil spravedlivě, třeba i nárokovým způsobem tam, kde 
je to skutečně potřeba a ne na záměry typu nepotřebných koncert-
ních sálů a golfových hřišť v dobách ekonomické krize,“ vysvětluje 
Josef Bartoněk, předseda SMS ČR, které patří k největším organiza-
cím obcí a měst v ČR. Jak dále dodává, „cílem musí být dělení evrop-
ských prostředků na co nejnižší úrovni, za účasti zástupců starostů a 
dalších aktérů místního rozvoje, kteří nejlépe znají region a jeho pro-
blémy, mají potřebný nadhled a jsou pod kontrolou veřejnosti.“

„Regionální operační programy se neosvědčily. Jejich vývoj zna-
menal byrokratizaci, zesílení politického vlivu na přidělování dota-
cí, nové korupční kauzy a další nešvary, které je potřeba rázně vy-
mýtit. Vláda má velkou šanci tyto problémy vyřešit při nastavení 
nového systému čerpání po roce 2013, kdy končí současné pro-
gramové období. Obce jako ta naše na změnu netrpělivě čekají,“ 
shrnuje starosta Zicha.

Zdroj: http://smscr.cz/aktuality.php?id=163

Asociace soukromého zemědělství 
žádá zvýhodnění menších projektů

Letošní první zasedání celostátní Rady Aso-
ciace soukromého zemědělství ČR se uskuteč-
nilo 12.–13. března 2012 ve Svratce na Žďár-
sku. Zúčastnil se ho i ministr zemědělství Petr 
Bendl. Diskutoval zde s více než osmdesátkou soukromých země-
dělců z více než čtyř desítek regionálních organizací a svazů ASZ.

Zásadním tématem schůze byla společná zemědělská politika 
2014–2020. Na začátku března proběhlo úvodní jednání grémia 
pracovních skupin, ve kterých má ASZ své zástupce. Z prvního jed-
nání skupiny pro přímé platby vzešlo odmítavé stanovisko ohledně 
platebních nároků, které rada ministrovi přednesla. ASZ tak i nadá-
le trvá na udržení dosavadního, osvědčeného a spravedlivého sys-
tému SAPS (podpora v rámci jednotné sazby na plochu). Formu pla-
tebních nároků, které by mohly být oddělitelné od půdy a samo-
statně obchodovatelné, považuje za nedomyšlené, složité a krajně 
nevýhodné pro soukromé zemědělce.

V rámci přípravy nových programovacích dokumentů pro rozvoj 
venkova požaduje zvýhodňování menších projektů, projektů spoluprá-
ce mezi zemědělci i obcemi, samozřejmě s minimem administrativních 
překážek (např. limit obyvatel v obci pro podání žádosti o dotace).

ASZ dále zásadně odmítá návrhy společné zemědělské politiky 
EU na povinné ozelenění, stejně jako definici aktivního farmáře po-
stavenou na prokazování příjmů ze zemědělství.

Ministr poděkoval za podněty ke společné zemědělské politice 
i informace k jednání pracovních skupin. Ujistil přítomné sedláky, 
že v EU jasně prezentuje požadavek, aby ČR mohla dále využívat 
systém SAPS jako alternativy k platebním nárokům.

Zdroj: http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/asz-cr-pozaduje-
-pokracovani-systemu-primych-plateb-na-pudu.html

Harmonogram jednání pracovních 
skupin MZe pro priority PRV

Ministerstvo zemědělství zřídilo odborné pracovní skupiny pro pri-
ority Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Na společné 
schůzce 2. března je seznámilo se stavem přípravy programových do-
kumentů a stanovilo dále uvedený harmonogram jejich jednání. 
SPOV ČR na první schůzce zastupovali JUDr. Radan Večerka a Ing. Mi-
lan Bena, CSc. Na další jednání jsou zváni i ostatní členové Spolku.

Harmonogram akcí
termín téma
2.�3.� seznámení s�činností�prac.�skupin�a�s�harmonogramem�jednání,�představe-

ní�analýz�zpracovaných�ve�spolupráci�s�ÚZEI�ve�vazbě�na�možná�opatření�PRV
14.�3.� Priorita 3:�Podpora�organizace�potravinového�řetězce�a�řízení�rizik�v�země-

dělství�se�zaměřením�na�tyto�oblasti
28.�3.� Část priority 2:�Konkurenceschopnost�lesního�hospodářství

Část priority 4:�Obnova,�zachování�a�zlepšení�ekosystémů�závislých�na�lesnictví
Část priority 5:�Podpora�účinného�využívání�zdrojů�a�podpora�přechodu�na�
nízkouhlíkovou�ekonomiku�v�odvětví�lesnictví,�která�je�odolná�vůči�klimatu

4.�4.� Priorita 1:�Podpora�předávání�znalostí�a�inovací�v�zemědělství,�lesnictví�
a�ve�venkovských�oblastech

18.�4.� Priorita 6:�Podpora�sociálního�začleňování,�snižování�chudoby�a�hospodář-
ského�rozvoje�ve�venkovských�oblastech

26.�4.� Část priority 2:�Zvýšení�konkurenceschopnosti�zemědělské�činnosti�a�zlep-
šení�životaschopnosti�zemědělských�podniků

10.�5.� Část priority 4:�Obnova,�zachování�a�zlepšení�ekosys.�závislých�na�zemědělství
Část priority 5:�Podpora�účinného�využívání�zdrojů�a�podpora�přechodu�na�
nízkouhlíkovou�ekonomiku�v�odvětvích�zemědělství�a�potravinářství,�která�je�
odolná�vůči�klimatu

30.�5.� souhrn� výstupů�PS�1-6,� stanovení� priorit� navržených�opatření� v� rámci�
Programu

Kontakty: JUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR,
tel. 602 414 696, 353 223 611, radan.vecerka@seznam.cz

Více informací na: http://www.spov.org/aktuality/harmonogram-
-jednani-pracovnich-skupin-mze-pro-priority-prv-2014-2020.aspx
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Václav Pošmurný byl v lednu jmenován výborem Národní 
sítě MAS do role vyjednavače sítě pro domlouvání co nejlep-
ších podmínek pro místní akční skupiny v příštím plánovacím 
období EU 2014–2020. V čem tato role spočívá a co je jeho 
hlavním úkolem, jsme se zeptali v rozhovoru vedeném v Ev-
ropském domě na prezentaci NS MAS pro zástupce státních 
institucí i zájmových organizací. „V tomto okamžiku je úkolem 
pro všechny aktivní aktéry venkova dát vědět do svého oko-
lí, že metoda LEADER funguje. A to i s tím, že ne všude jsou 
pozitivní zkušenosti. Doporučil bych tam, kde mají podezření, 
že MAS nefunguje tak, jak má, aby se noví lidé zapojili do je-
jí činnosti a případně pozitivně ovlivnili její fungování,“ říká 
Václav Pošmurný, který stejně důležité jako vyjednávání s mi-
nisterstvy a prosazování MAS do všech budoucích operačních 
programů vidí nutnost sebezlepšování jednotlivých MAS, kte-
ré by se měly řídit základními standardy fungování.

Václavu Pošmurnému je 41 let. Do roku 2000 pracoval ja-
ko programátor. Od roku 1998 do roku 2006 byl místostaros-
tou obce Chotýšany. Byl u zrodu mikroregionu CHOPOS, kde 
se stal v roce 2000 jeho prvním manažerem. Připravoval 
vznik obecně prospěšné společnosti Posázaví, která vznikla 
na jaře roku 2004. Od června 2004 působil ve funkci ředite-
le Posázaví o.p.s., která je držitelem ISO 9001:2008manage-
mentu kvality činnosti. V roce 2008 byl ředitelem společnos-
ti Středočeská turistická a informační služba, a. s. Po změně 
politické reprezentace Středočeského kraje se vrátil zpět do 
Posázaví o.p.s. jako odborný konzultant. Nyní působí jako 
externí konzultant pro oblast interní činnosti neziskových 
a podnikatelských organizací.

Proč byla ustavena pozice vyjednávače Národní sítě MAS 
pro budoucí plánovací období EU 2014–2020 a co je jeho 
hlavním úkolem?

Tato pozice vzešla z diskuse v rámci Národní sítě, kde se hodně 
hovořilo o tom, že je třeba začít pracovat na následujícím období 
2014–2020 a hledaly se formy a možnosti, jak se do toho pustit. 
Prvotní úvahou bylo, že výbor NS MAS někde externistu, který do 
toho vstoupí, MAS si ho „vyškolí“ a on bude fungovat tak, jako 
má například Agrární komora své externí agentury, které pro ni lo-
bbují v Bruselu. Tato metoda byla nakonec zavrhnuta a hledalo se 
mezi místními akčními skupinami. Nakonec jsem byl osloven já, 
abych tuto pozici vzal na sebe. Hlavními tématy vyjednávání je po-
skytnutí informací o tom, co vlastně Národní síť MAS a místní akč-
ní skupiny dělají a jaké mají plány v následujícím plánovacím ob-
dobí předat jednotlivým partnerům jak z oblasti ministerstev, tak 
partnerů ve venkovském prostoru – asociacím, svazům a dalším or-
ganizacím, které sdružují různé subjekty. Se všemi chceme najít 
společné téma, společný motiv pro to, aby se venkov začal zlepšo-
vat, abychom pro venkov dostali co nejvíce prostředků. Tedy, aby-
chom našli společné téma, a to ještě předtím než se bude mluvit 
o rozdělování peněz, a zapomněli na rozpory, které mezi sebou 
máme v určitých oblastech, a spojili se v tom společném tématu. 
A to je myslím hlavním úkolem našeho týmu: Zajistit, aby se ven-
kov stal důstojným místem pro život.

Na valné hromadě NS MAS v Rumburku v polovině března 
jste prezentoval kroky, které se uskutečnily od zřízení funkce 
vyjednavače či koordinátora. Zkuste shrnout pro čtenáře tren-
dy, co se povedlo při jednáních s ministerstvy a zájmovými 
sdruženími, a co se naopak nepovedlo, v čem jsou rezervy...

Když to shrnu, tak všechna ministerstva vesměs slyší na mož-
nost, že by MAS byly zapojeny nejen v zemědělských fondech, 
ale i těch ostatních, které se připravují, a aby se prostřednictvím 
implementační struktury MAS posunuly finanční prostředky pří-
mo do regionů – tak jako je tomu u Programu rozvoje venkova. 
Každý na to má samozřejmě jiný názor, každý má jiné zkušenos-
ti. Určitě nemáme problém na ministerstvu zemědělství, kde ten 
problém znají a tam čekáme možná povýšení funkcí místních 
akčních skupin. A ty ostatní – tu s větší opatrností, tu z nezna-
lostí celého systému – naslouchají informacím, které jim předá-
váme. Pozitivní je, že nám dávají zpětnou vazbu k tomu, jak si to 
oni představují a jaké jsou jejich podmínky, aby byly MAS vpuš-
těny do dalších operačních programů. Jde například o to, že je 
potřeba stanovit nějaké základní standardy fungování MAS, zá-
kladní standardy vytváření orgánů tak, aby to bylo jednotné pro 
všechny operační programy, aby to bylo jasně definované, a aby 
v tom byl přehled a co největší míra transparentnosti. V mnohém 
se totiž jednotliví aktéři ztrácejí. A pokud zhodnotím komunikaci 
s jednotlivými svazy a asociacemi, tak tam je to ještě o to víc po-
zitivní, že doopravdy nalézáme společná témata. Urazili jsme už 
kus cesty a dnes je to tak, že například se Svazem měst a obcí jde-
me společně definovat venkovský prostor – protože tato definice 
ve své podstatě v České republice chybí. Se Sdružením místních 
samospráv máme podobný pohled na věc. Očekáváme i spojení 
jednotlivých jednání. Klasickým partnerem, se kterým jsme si nej-
blíž, je Spolek pro obnovu venkova. Z nových sdružení, se který-

Rozhýbala se diskuse a hledají se možnosti,
jak zapojit MAS do všech operačních programů
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mi se nám daří komunikovat, je Svaz pod-
nikatelů a živnostníků, kteří v tomto oka-
mžiku fungují v rámci dotačních programů 
pod ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Tam doposud možnost poskytnout finanč-
ní prostředky drobným živnostníkům na 
venkově nebyla vůbec akcentována a prá-
vě díky spolupráci se svazem očekáváme 
velký posun k lepšímu. Také jednotlivé pla-
tební agentury mají různá pravidla a naše 
možnost se jim zdá velice zajímavá a chtě-
jí ji podpořit. Takže, sbírají se názory, sdru-
žují se, a to je, myslím, ten největší posun, 
že jednotlivé asociace se mezi sebou začí-
nají bavit, kam to posunout a jak toho vy-
užít.

Jedním z takových mezikroků byla 
i prezentace představ Národní sítě MAS 
v Evropském domě v Praze poslední 
březnové pondělí. Co bylo smyslem pre-
zentací a co bylo hlavním poselstvím 
účastníkům? 

Nejdůležitějším poselstvím prezentace bylo ukázat, že NS MAS 
a jednotlivé MAS jsou připraveny, že mají jasně dané systémy imple-
mentace, přehledně dané struktury, že tyto představy jsou už i na pa-
píře, že to není jen ve stavu „mohlo by být“ a „kdyby“, ale že exis-
tuje jasná konkrétní představa. Jsou to tedy jasné modely, jak chce-
me, aby to fungovalo, pokud nás do dalších operačních programů 
přizvou. Chtěli jsme představit i návaznosti na Evropskou komisi, na 
Evropský hospodářský a sociální výbor i zapracování jejich názorů do 
našeho dokumentu „Komunitně vedený místní rozvoj“, a také za-
pracování jednotlivých nařízení Evropské komise. Doufám, že jsme 
účastníky přesvědčili o tom, že jsme o krok napřed, že Národní síť 
MAS nespí,. A také se vyplatí i těm, kteří s námi v tomto okamžiku 
komunikují, spolupracovat a zapojit se do systému. Protože metoda 
LEADER je model, kterým jsme schopni dostat finanční prostředky 
tam, kam by je oni sami nikdy z centrální úrovně nedokázali dostat. 
A to jsou věci, o kterých diskutujeme třeba i se zemědělci.

Účastníkem prezentací byl i Pedro Brosei z DG Agri z Bru-
selu. Jak on vnímá postavení Leaderu v České republice ne-
bo v rámci EU? Co poradil ze své pozice – jak postupovat a co 
dělat?
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Ve své prezentaci řekl, jaký je náhled právě DG Agri, tedy orgá-
nu, který se na venkově nejvíce angažuje, a jaké jsou pohledy na 
jednotlivá nařízení. Doporučení byla především v tom jak imple-
mentovat metodu LEADER do jednotlivých operačních programů, 
protože je na jednotlivých národních dohodách jak ji zapracují do 
partnerských smluv s Bruselem a jak to vlastně v jednotlivých stá-
tech bude fungovat. Pohled na LEADER v ČR je z jeho strany vel-
mi pozitivní. Určitě je ČR hodně vepředu a myslí si, že je v mno-
hém i vzorem. Mimochodem o tom svědčí i dobrozdání ELARDu, 
které bylo NS MAS vystaveno o tom, že ČR je vzorem pro všechny 
východní země, které LEADER implementují, a je na špičce.

Co čeká místní akční skupiny v budoucnu? Ony teď do-
končují Program rozvoje venkova 2007–2013, vypisují před-
poslední výzvy. Jaký je reálný odhad toho, co mohou očeká-
vat pro příští období?

Pokud se zaměříme na základní reálný odhad, čeho chceme do-
cílit – a jestli se to podaří je samozřejmě druhá otázka – pak hovo-
říme-li o financích, je naším cílem přidat minimálně jednu nulu za 
ta čísla, která dnes fungují v rámci Programu rozvoje venkova. Po-
kud to bude lepší, tím lépe. Na druhou stranu s tím vším, s větší-
mi finančními prostředky, stoupá nárok na zodpovědnost, na kon-
trolu a s tím musí místní akční skupiny počítat. Každá mince má 
dvě strany. A platí, že čím více peněz, tím více starostí. A možná 
by pak měly MAS očekávat větší náklady v rámci svých regionů, 
protože o tyto malé peníze v řádu milionů rozdělovaných ročně, se 
kterými si dnes „hrajeme“, nemá nikdo z lobbistů zvláštní zájem. 
Ale pokud tam přiteče místo deseti 100 milionů, už je to balík pe-
něz, o který se může v tom regionu více bojovat. Takže bych jim 
doporučil pro to následující (a teď už řeknu pro to dnešní) období 
začít pracovat na integrovaných strategiích, protože to je věc, na 
kterou by se měly MAS zaměřit, a která zabere určitě dlouhý čas 
přípravy. Velice důrazně bych doporučil, aby MAS pracovaly s co 
nejširším spektrem lidí z regionu. Aby to nebyla úzká skupina lidí, 
ale aby strategie obrážela co nejširší spektrum názorů lidí a insti-
tucí z regionu. A to samozřejmě zabere nějaký čas. Takže doporu-
čuji začít pracovat na nových strategiích. Druhým důležitým aspek-
tem, který MAS dosud nedělaly, je tzv. číselné ohodnocení jejich 
strategie. Tím výsledkem by mělo být jasně řečeno, kolik čeho v re-
gionu potřebují. Aby si dokázali např. definovat počet ubytovacích 
lůžek, kolik potřebují kilometrů cyklostezek, kolik pracovních míst 
a možná si i finančně ohodnotit, jaké náklady s tím budou podle 
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jejich předpokladů spojeny. A ještě je důležité v těch strategiích – 
a určitě to z toho i vyplyne – že ne vše bude moci být dotováno. 
Takže strategie bude obrážet, co potřebuje region, ale měly by být 
zároveň akcentovány i vlastní zdroje regionu na oblasti, které jsou 
potřeba, ale nebude možno na ně sehnat dotace.

MAS, respektive jejich management, jejich zástupci, jsou 
hodně vepředu a sledují dění, aby mohli pro své regiony 
udělat to nejlepší. Co ale mohou udělat jednotliví občané 
či starostové z venkova, neziskové organizace, podnikate-
lé apod.? Protože pro ně je období 2014–2020 ještě poměr-
ně vzdálené, ale ti osvícenější by měli vědět, co mohou sa-
mi udělat...

Určitě je potřeba hlavně informovat o tom, že metoda LEADER 
na jejich území funguje. Ne všude a ne všichni tuto informaci ma-
jí. A to ať je místní akční skupina jak chce sofistikovaná a snaží se 
hodně prezentovat, vždycky tam rezervy jsou a to máme zkuše-
nosti i od nás z regionu. Doporučuji hodně mluvit o tom, aby se li-
dé do MAS zapojovali. Hledat ty aktivní a přitáhnout je ještě víc. 
Aby spektrum aktivních v orgánech, strukturách bylo zapojeno co 
nejvíc, aby tam bylo co nejvíce názorů, a aby dokázali i odůvodnit, 
proč mají právě tento názor. To je v tomto okamžiku úkol pro 
všechny – dát vědět, že metoda LEADER funguje i s tím, že ne všu-
de jsou pozitivní zkušenosti. Doporučil bych tam, kde mají pode-
zření, že MAS nefunguje tak, jak má, aby se nové lidé zapojili do 
její činnosti a případně pozitivně ovlivnili fungování MAS. Což sa-
mozřejmě jak obce, tak neziskovky a podnikatelé udělají přinej-
menším tím, že se o tom začne mluvit, že definují problémy a od-
spodu se je právě svou aktivitou pokusí změnit a následně se pak 
změní chování MAS v tom daném regionu. Struktura Národní sítě 
není postavena odshora dolů a nikdo tam za nimi do regionu ne-
přijede jako policajt na koni a nebude jim říkat, co mají dělat, ale 
obráceně oni sami si v tom svém regionu musí říct, co chtějí. Žel, 
kdo toto neudělá, bude o krok pozadu.

Sám jste pracoval pro MAS Posázaví. Jak se tato MAS při-
pravuje na nadcházející období? V čem může být vzorem ne-
bo katalyzátorem obecné certifikace MAS?

Na strategii se v Posázaví pracuje už asi čtyři měsíce, kdy proběh-
la první setkání na úrovni svazků obcí, které jsou takovými tahou-
ny v našem regionu. Uskutečnilo se takové anketní šetření, které 

běželo tři měsíce a sbíraly se nápady, myšlenky, podněty k tomu, co 
kde kdo chce změnit. Probíhalo to elektronickou formou i papíro-
vou v krabičkách na obecních úřadech, v obchodech a kostelech. 
Takže každý se mohl zapojit, každý mohl přijít se svým nápadem. 
Následně se s tím bude pracovat. Takže se Posázaví snažilo zapojit 
co nejvíce lidí, aby řekli svůj názor. To je ten prvopočátek, kde se to 
dnes nachází. Pokud se týká standardů MAS, tam je potřeba se za-
myslet – a týká se to všech MAS – jak ty struktury zabezpečit proti 
tomu, aby tam nemohly vniknout nátlakové skupiny. To pravidlo, 
které platí dnes – že nesmí mít převahu veřejná správa (max 49 pro-
cent), bude v následujícím období platit pro všechny skupiny. Je to 
pozitivní, je to směřování k třetinovému zastoupení tří sektorů – ve-
řejného, podnikatelského a neziskového. Ale zase tam musí být ti 
aktivní. Tento základní principje třeba aplikovat ve všech dokumen-
tech a především tvorbě orgánů. Já doufám, když to převedu na 
přípravu definice základních standardů MAS, že i na úrovni NS MAS 
se zapojí co nejvíce aktivních do toho, jak standardy budou vypa-
dat. Děláme si je pro sebe. Zatím nikdo odshora neřekl, jak mají vy-
padat. Pokud si je vytvoříme my, tak je ministerstva nejspíš budou 
akceptovat, pokud budou dostatečně jasná, kontrolovatelná a ohlí-
datelná. Zde je prostor pro jednotlivé managementy MAS, aby dnes 
pracovaly na tom, jak budou jejich budoucí struktury vypadat, 
a přenesly do nich své nejlepší zkušenosti, nejlepší praxi, jakou zna-
jí, pro to, aby to ovlivnilo co nejširší spektrum lidí. Výsledkem bude 
čisté a transparentní rozhodování o projektech v regionu.

V jaké fázi se nyní nacházíme? Myslím tím období od-
zahájení připravy Národního strategického plánu LEADER 
2014+ po výběr MASek pro budoucí období. V jakém jsme 
mezičase?

Myslím, že jsme v první třetině. Harmonogram, který se nám 
daří realizovat, je velice optimistický. Na druhou stranu víme, žefi-
nálním termínem, do kterého musí být vybrány všechny MAS, je 
31. 12. 2015. Doufám, že realizace na 100 procentech venkovské-
ho prostoru prostřednictvím MAS bude zahájeno již mnohem dří-
ve. Předpokládám, a také prioritou naší činnosti je, aby se většině 
současných dobrých a výborných MAS podařilo získat schválení je-
jich strategií daleko dříve s tím, že novým MASkám právě tyto roz-
běhnuté budou intenzivně pomáhat ke splnění stejného cíle.

Rozhovor vedl Tomáš Šulák

R o z h o v o r  1 0R
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Stavební zákon, pošty na vesnicích, financování regionálního školství, ale také legislativa, venkov a rodina či příští pro-
gramové období a tzv. analýza bílých míst MAS. To vše byla témata březnové schůze Spolku pro obnovu venkova, která 
se uskutečnila 6. března 2012 v prostorách pražského Senátu.

pošty na veSnicích Se pomalu Stávají SoučáStí 
kamenných obchodů coop

Jedním z úkolů, který si vloni Spolek stanovil, bylo vstoupit do 
jednání se Svazem českomoravských spotřebních družstev COOP 
ohledně poboček České pošty na vesnicích a průběžně informovat 
o jednáních na schůzích Spolku. Na březnové schůzi informoval 
o aktuální situaci zástupce COOP Petr Zaremba. Uvedl, že kontak-
tovali regionální ředitelství a úspěšní již byli v Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji, kde už se vše dalo do pohybu. „V Čechách 
nyní probíhají regionální jednání ČP se starosty a zdá se, že se my-
šlenka uchytí i zde. Oblastí, kde jsou prodejny a zároveň se ruší 
pošty, je totiž poměrně hodně, řádově jde o stovky míst,“ řekl Za-
remba. Spotřební družstevnictví by se podle něj mohlo stát part-
nerem ČP a tyto problémy v obcích vyřešit. „Občas je trochu ne-
pochopitelné chování starostů, kteří za každou cenu trvají na tom, 
že pobočky pošt zrušit nechtějí. Tam hrozí nebezpečí, že po trans-
formaci ČP se s nimi už nikdo nebude bavit a pošty jim jednoduše 
zruší,“ uzavřel Zaremba.

Rovněž předseda Spolku Eduard Kavala je toho mínění, že tento 
postup je v dnešní situaci nejprůchodnější variantou. „Já to vidím 
tak, že některé obce by na tom při spolupráci s COOPem byly lépe, 
než jsou na tom teď při spolupráci s ČP,“ uvedl k tématu Kavala.

Spolek stále bojuje za pošty, školy,
rodinné hodnoty a peníze pro venkov

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

Místopředseda SPOV Radan Večerka prezentuje na březnové schůzi SPOV analýzu bílých míst pokrytí MAS, kterou Spolek zpracoval 
společně s NS MAS pro MZe

Petr Zaremba o spolupráci COOP a České pošty
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RefoRma financování Regionálního školStví
Eduard Kavala informoval přítomné také o aktuální situaci ko-

lem reformy financování regionálního školství, proti které Spo-
lek ve spolupráci s SMS a SMO radikálně vystupují, neboť by mě-
la za následek likvidaci řady venkovských škol. Kavala má za to, 
že téma je mezi lidmi málo známé a zájem řešit ho neměl ani mi-
nistr ani jeho náměstek, kteří nedorazili ani na veřejné slyšení 
v Senátu.

Na schůzi Spolku dorazila také Marcela Štiková ze Svazu měst 
a obcí, která informovala, že od doby, kdy se tématem financová-
ní regionálního školství začali zabývat, proběhly tři důležité udá-
losti. „Jednou je již zmíněné veřejné slyšení v Senátu dne 20. úno-
ra. Troufám si tvrdit, že neznám jiný případ, který by takto spojil 
všechny do jednoho šiku proti MŠMT. Bohužel, musím dodat. Od 
úrovní samospráv, přes odborné organizace a odbory jako tako-
vé. V Senátu se sešlo přes 300 lidí a diskuze byla velmi zajímavá. 
Všichni se shodli v tom, že v tomto snažení je třeba pokračovat,“ 
uvedla Štiková.

Téma se pak řešilo také při jednání Výboru pro vědu, vzdělává-
ní, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. „Tam byli pánové poslanci úspěšnější než my na veřejném 
slyšení, neboť se tam dostavil 1. náměstek Němec. Nejprve se 
omluvil, že nemohl na veřejné slyšení přijít, protože měl naplněný 
program. Dále řekl, že reforma je nutná, že klesá počet škol, stou-
pá počet pedagogů, chybějí peníze na to, co kvalitní škola potře-
buje a pokud by síť škol zůstala, nebylo by za chvíli ani na tarifní 
platy, neboť, cituji: „Systém teď požírá sám sebe.“ Řekl, že vláda 
uložila zapracovat změnu financování do dlouhodobého záměru 
a že filozofii tak, jak je nastavená, změnit nechtějí. A to je na tom 
ta největší tragédie,“ informovala Štiková.

Štiková rovněž sdělila, že vznikla pracovní skupina na popud 
Asociace krajů ČR, SMS ČR a SMO ČR, která na své první informa-
tivní schůzce shrnula nejvážnější námitky vůči novému modelu fi-
nancování. „Hledali jsme i základní uzlové body, na kterých se 
shodneme bez jakékoliv další diskuze a naopak věci, ve kterých ta 
shoda na první pohled neexistuje. Předsedou byl zvolen pan Radek 
Cikl, náměstek Libereckého kraje,“ uvedla.

(Více podrobností k tématu najdete webu Spolku:
www.spov.org)

legiSlativa, venkov a Rodina
Další téma otevřel Jan Florian otázkou: Proč vlastně Občanský 

zákoník novelizuje Zákon o rodině.
Vyjádřila se Marta Smolíková z ministerstva spravedlnosti, jež 

pracuje na odboru legislativy se zaměřením na rodinné právo. 
„Vzala jsem s sebou současný Zákon o rodině a starší vydání návr-
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ŠTIKOVá (SMO): „Neznám jiný případ, 
který by tak spojil všechny do jednoho šiku.“

Marcela Štiková o regionálním školství

Drahomíra Kolmanová k přípravě akce Má vlast 2012

Radana Večerka a Eduard Kavala

Marta Smolíková z ministerstva spravedlnosti o venkovu a rodině Stanislav Rampas a Vojtěch Ryza

http://www.spov.org
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hu Občanského zákoníku, který byl teď přijat a je podepsán pa-
nem prezidentem v rámci rekodifikace. Není to novela, je to celý 
kompletní Občanský zákoník, který v sobě sdružuje rodinné právo 
tak, jak to odpovídá evropským standardům. Rodinné právo ale 
nedoznalo nějaké významnější změny, ty jsou spíš v jiných oblas-
tech,“ uvedla.

Jan Florian poté zmínil témata, jež vyšla především z pravidel-
ného chatování o rodině na webu Spolku. Otázku exekutorů, li-
chvy a banálních plateb, které přerůstají do velkých peněz, střída-
vou péči a další.

Celou diskusi najdete na webu www.spov.org

analýza bílých míSt maS
Místopředseda Spolku Radan Večerka uvedl, že tzv. analýza 

bílých míst byla provedena po posledním monitorovacím výboru 
Programu rozvoje venkova vloni na podzim proto, aby bylo mož-
no realizovat pokrytí ze sta procent venkova ČR LEADERem. 
„A aby se zjistily některé problémy, které v tom pokrytí jsou,“ ře-
kl. Původně se na této analýze měly podílet NS MAS, SPOV ČR 
a SMO ČR. „SMO nakonec kvůli rozdílným politickým názorům 
vypadla. Dnes je výsledkem analýzy materiál, který je zveřejněn 
na webu MZe a bude zveřejněn i na webu SPOV a NS MAS,“ in-
formoval Večerka.

Na mapě jsou nyní zakreslena místa, kde nemůže být uplatně-
na metoda LEADER, jinou barvou jsou zakreslena místa, kde vzni-
kají nové MAS nebo se slučují. K tomu se připravují podmínky vý-
zvy nového opatření III.4.1., tedy animace venkova, které by mělo 
být spuštěno v červnu nebo červenci letošního roku na pokrytí ná-
kladů po rozšíření metody na 100 % území.

„Součástí analýzy jsou vzory zakládacích listin nových obecně 
prospěšných společností. Tato práce má odpovídat i budoucím le-
gislativním změnám a především zákonu o obecně prospěšných 
společnostech,“ řekl dále Večerka a dodal: „My musíme mít mini-
málně právně vyřešený vztah k bílému území, byť tam nebude me-
toda LEADER fungovat na 100 procent. Musíme umět připravit 
pravidla pro budoucí programovací období tak, abychom mohli 
říct: Dovedeme pokrýt celé území.“

nové pRogRamové období eu
Také nové programovací období bylo tématem schůze. Radan 

Večerka uvedl, že při jednáních k tomuto tématu se mu nezamlou-
vá především odlišný názorový přístup SMO. „Vymýšlí v rámci re-
gionálních strategií, které jsou, přilehlý/odlehlý venkov,“ řekl a do-
dal, že podle dosavadních zkušeností to znamená nasměrovat pe-
níze do měst.

Večerka zároveň řekl, že jediným fungujícím ministerstvem, kte-
ré něco opravdu reálně připravuje, je MZe.

Kavala v této souvislosti připomněl, že SMO je oficiálním při-
pomínkovým místem vlády. „To není negace, ale konstatování 
a buďme si toho vědomi. Aby někdy nedošlo na slova: Vždyť jste 
si to tak odsouhlasili! My ne, my od prvopočátku říkáme, že do-
hoda se zemědělci je možná, příměstský a nepříměstský venkov 
je blbost, chceme, aby peníze, které tady potečou, se načítaly, tak 
jak to Evropa chce, a to vše formou LEADER na celý venkov,“ kon-
statoval Kavala.

Celý zápis z březnové schůze Spolku naleznete na webu
www.spov.org

Vybrala: šum

Poděkování za vystoupen

Marcela Harnová (vpravo)

Milan Bena (uprostřed)

Martina Berdychová a Pavel Hroch

VEČERKA: „Musíme připravit pravidla 
pro budoucí období tak, abychom mohli říct: 
Dovedeme pokrýt celé území.“

VEČERKA, KAVALA: 
„Názory SMO se nám zde nezamlouvají.“

http://www.spov.org
http://www.spov.org
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Analýza pokrytí ČR
místními akčními 
skupinami

Cílem zpracované analýzy bylo zmapo-
vání bílých míst ve venkovských oblastech 
a potenciál míst, kde MAS nebyly vybrány 
k podpoře z PRV. Pro dosažení tohoto cíle by-

lo provedeno šetření, které zahrnovalo infor-
mační kampaň na celonárodní, krajské a re-
gionální úrovni. Obce, které nejsou v území 
MAS, byly informovány o metodě LEADER, 
jejich přednostech a uplatnění. Byly prezen-
továny příklady dobré praxe a možnosti za-
pojení se do MAS.

V rámci šetření byly identifikovány obce, 
které mají vážný zájem o zapojení do MAS 
nebo o vznik nových MAS. Byly také zazna-
menány obce, které již znají přednosti me-
tody LEADER a aplikaci rozvoje území na 
místní úrovni, ale prozatím projevily jenom 
částečný zájem o zapojení a vyžadují zvýše-
nou informovanost pro místní obyvatele, 
organizace a podnikatele. Dále byly také ur-
čeny celé oblasti, které nejsou dostatečné 
informovány o metodě LEADER a prozatím 
nemají zájem nebo dostatečnou kapacitu 
aktivních jedinců pro založení MAS.

Z uvedeného materiálu lze konstatovat, 
že šíření metody LEADER v území ČR je ve-
lice dynamický a pokud vzniknou avizované 
MAS tak můžeme předpokládat minimálně 
93 % pokrytí území ČR.

Do budoucna je předpokládána aktuali-
zace zpracované analýzy, zejména mapo-
vých výstupů tak, aby reflektovaly aktuální 
stav pokrytí území ČR místními akčními 
skupinami.

Pro nově vzniklé a dosud nepodpořené 
MAS připravuje ministerstvo zemědělství 
nové opatření v rámci PRV. Jedná se o opat-
ření III.4.1 Získávání dovedností, animace 

a provádění. MAS budou moci získat pod-
poru na přípravu analýz a studií svého úze-
mí, propagační a informační akce a na 
vzdělávání svých členů. Příjem žádostí na 
opatření III.4.1 se předpokládá v říjnu roku 
2012.

Zdroj: MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/

mistni-akcni-skupiny/aktuality/analyza-po-
kryti-cr-mistnimi-akcnimi.html
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Radan Večerka o pokrytí bílých míst MAS

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/aktuality/analyza-pokryti-cr-mistnimi-akcnimi.html
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/aktuality/analyza-pokryti-cr-mistnimi-akcnimi.html
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/aktuality/analyza-pokryti-cr-mistnimi-akcnimi.html
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Spolky Olomouckého a Zlínského 
kraje pozvaly do Všechovic
aktéry venkova

Ve dnech 8. a 9. 3. 2012 se ve Všechovicích na Hranicku usku-
tečnilo Setkání aktérů rozvoje venkova Olomouckého a Zlínského 
kraje pod záštitou Spolků obou krajů a Celostátní sítě pro venkov.

Tématy jednání byly Obnova a rozvoj venkova na střední Mora-
vě v roce 2012-2013, možnosti podpor od krajů a státu, a dále zá-
měr budoucí politiky rozvoje venkova EU v období 2014–2020 
a pohled z různých úrovní.

Akci navštívila také poslankyně Jitka Chalánková, z jejíhož vystou-
pení bylo možné vycítit kladný vztah k venkovu. V minulosti měla tu-
to oblast jako náměstkyně hejtmana na starosti.

V rámci setkání dále vystoupil předseda Spolku pro obnovu ven-
kova Eduard Kavala, který se zaměřil na téma ohrožení venkova, 
resp. na dopady reformy systému financování regionálního škol-
ství. Na něj navázala Marcela Štiková, předsedkyně školské komi-
ce Svazu měst a obcí.

Následovala prezentace předsedy Národní sítě MAS Františka 
Wintera, který přiblížil LEADER jako příležitost pro rozvoj venkova 
po roce 2014 a seznámil přítomné s „kuchařkou“ LEADER.

Nechybělo představení Celostátní sítě pro venkov, kdy za Olo-
moucký kraj vystoupila Kateřina Mračková, ředitelka Krajské agen-
tury pro zemědělství a venkov, a Jana Šimčíková 
uvedla aktivity zlínské agentury.

V rámci setkání mohli přítomní srovnat aktuální 
dotační možnosti obou krajů v roce 2011 a 2012 
včetně srovnání s předchozími lety, se kterými všech-
ny seznámili radní Zlínského kraje Milena Kovaříko-
vá náměstek olomouckého hejtmana Pavel Horák.

Nechyběly ani prezentace ministerstev. Minis-
terstvo zemědělství zastupovala Lucie Krumphol-
cová (vedoucí oddělení strategie a implementace 
osy III a IV), ministerstvo pro místní rozvoj Jiří Vač-
kář (vrchní ředitel sekce regionální politiky) a mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí Štefan Duháň 
(ředitel odboru koncepcí trhu práce). Nechybělo 
ani vystoupení vedoucí oddělení finanční podpo-
ry Státního zemědělského intervenčního fondu 
Regionálního odboru v Olomouci Kateřiny Bene-

Radní kraje Milena Kovaříková srovnává POV Zlínského kraje Poslankyně Jitka Chalánková

Starostka Rouského Miluše Stržínková, manažerka mikroregionu 
Záhoran Pavla Krbálková a starosta Všechovic Radoslav Mikuš

šové, která se zabývala úskalími administrace Programu rozvoj ven-
kova ČR.

Páteční den zahájila Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce 
práv, která seznámila přítomné s návazností náplně zástupce veřejné-
ho ochránce na problémy obcí a venkova. Velmi přínosná byla také 
prezentace Zdeňka Jarmara, ředitele Euroregionu Praděd, který všem 
přiblížil operační program Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko.

Nechybělo vystoupení starostů vítězných vesnic roku. Obci Lideč-
ko, Vesnici roku 2008, tak představil Vojtěch Ryza. 
Starosta obce Tučín – Vesnice roku 2009, Jiří Řez-
níček, pak zhodnotil samotnou soutěž.

Na setkání byl také vyzdvihnut význam Škol ob-
novy venkova obou krajů, které prezentovali jejich 
ředitelé Jaroslav Brzák a Miroslav Kovářík.

Výstupy dvoudenní konference shrnul na závěr 
Tomáš Šulák, člen předsednictva SPOK OK, do tzv. 
Všechovické výzvy, kterou všichni přítomní připo-
mínkovali. Výzva formuluje společné stanovisko 
Spolku pro obnovu venkova Olomouckého a Zlín-
ského kraje a navazuje tak na Rusavskou výzvu 
z roku 2011.

Organizaci setkání zajišťoval Dobrovolný svazek 
obcí mikroregionu Záhoran, který v rámci akce také 
představil svou činnost. Miluše Stržínková,

předsedkyně MR Záhoran
Náměstek olomouckého hejtma-
na Pavel Horák
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Zástupkyně ombudsmana Jitka 
Seitlová

Manažerka Záhoranu Pavla Krbál-
ková

Kateřina Mračková z KAZV Olo-
mouc

Předseda zlínského SPOV Vojtěch 
Ryza

Závěry společného jednání SPOV OK a SPOV ZK s předsta-
viteli institucí venkova v rámci CSV, Všechovice, Příleský mlýn, 
8. a 9. března 2012

i. politika a hodnoty venkova
– Obhajovat myšlenky obnovy venkova (nenechme si obce 

„vykrást“ – finančně i myšlenkově)
– Aktivně bránit venkovské základní školy jako základní kame-

ny vzdělávání národa (odmítání kroků, které by vyústily k ru-
šení škol)

– Zahájit diskusi s kraji a obcemi o financování školství – reduko-
vat počet středních škol v návaznosti na potřeby trhu práce

– Rozvíjet venkov jako svébytný a aktivní prostor (60% obyva-
tel, 90% území, nikoliv 3 venkovy)

Podstatou venkovské politiky musí být, aby se děti vzdě-
lávaly doma v rodné obci.

ii. evRopa 2020 a SpolupRáce S centRálními inStitucemi
– NS MAS a SPOV mají dobrou strategii NSPL 2014+. Musí se 

dobře prezentovat a propagovat
– Získat pro nezemědělský venkov co největší podíl ve II. pilíři 

SZP (až 50%). MAS by měly být uplatněny v každém fondu 
EU ve výši 10–25%. Metoda LEADER je spojovatel zeměděl-
ců a samospráv.

– Zajistit certifikaci (akreditaci) MAS pro zlepšení jejich schop-
ností a důvěryhodnosti v regionech

– Zajistit komunitní plánování integrovaných strategií (ISRÚ) 
a programových rámců v regionech. Důraz na přípravu cílů 
strategií („milníky“ – plnění cílů, monitorovací indikátory, sil-
ný tlak na dosahování výsledků).

– Co nejlepší využití nového programu animace v regionech 
(PRV III.4.1.) za pomoci sousedních MAS

– Zlepšit současný systém administrace na RO SZIF („nejsou fron-
ty, ale chybí osobní kontakt k dovysvětlení“) a zkrátit lhůty ad-
ministrace žádostí (praxe bude pokračovat v dalším období)

– Budoucí evropské dotační programy by měly zajistit rovnoměrný 
rozvoj území a pomoc periferním oblastem na hranicích krajů

– Jasné vymezení hranic mezi oblastmi podpory: města IPRM 22, 
města 25–50 tisíc obyvatel, města do 25 tisíc obyvatel a venkov

– Po dojednání svorně prosazovat programy pro venkov (SZP, 
KP) vůči dalším institucím státu a Evropy

– Diskuse o budoucí implementační struktuře musí jít také „zdo-
la“ (nečekat až na výsledek jednání ministerstev)

Krajina – společný prvek obnovy a rozvoje.

iii. SpolupRáce S kRaji a inStitucemi na Střední úRovni
– Věnovat zvýšenou pozornost koncepcím a strategickým do-

kumentům krajů směrem k venkovu (ISRÚ MAS)
– Využít komisí krajů pro zemědělství a venkov k podpoře ad-

ministrativy MAS a vytvoření integrovaných strategií z kraj-
ských zdrojů

– Zvýšit důraz na přípravu a zpracování rozvojových strategic-
kých dokumentů obcí s pomocí metodiků z krajů a MAS (pří-
klad 14. kolo PRV)

– Posílení vzájemné podpory krajů, MAS, svazků obcí a dalších 
profesních a neziskových organizací na venkově (SVR, pro-
pagace, regionální značky, strategie)

Prioritou pro kraje musí být nejen obce, ale i regiony.

iv. využití dobRé pRaxe na venkově
– vytvořit „studnici dobrých nápadů“ pro venkov (think-tank) – 

základna a databáze příkladů dobré praxe, inovací, partner-
ství / chybí publikace dobré praxe, např. nejzajímavějších pro-
jektů z PRV

– zajistit odbornou projektovou přípravu pro obce (dobrá ar-
chitektura)

Spolek OK a Spolek ZK by měl tyto podněty projednat in-
dividuálně se zástupci svých krajů.

V š e c h o v i c k á  v ý z v a  2 0 1 2V
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Ve středu 15. března 2012 se v Rumburku v Domě kultury Střel-
nice konala Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin 
ČR. Na programu bylo kromě standardních kroků jako je zhodno-
cení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011, příprava no-
vého plánu práce a schálení rozpočtu na rok 2012 především dis-
kuse o využití metody LEADER v rámci komunitně vedeného míst-
ního rozvoje.

Mluvilo se o možném přerodu NS MAS v profesní organizaci, 
která by se mimo hájení zájmů svých členů, jenž je její hlavní nápl-
ní, angažovala také při hodnocení kvality činnosti jednotlivých 
MAS, a to především v části implementace evropských programů 
do venkovského prostoru.

„Na rozvoji venkova chceme spolupracovat se všemi organizace-
mi, které pro venkov pracují. Z oblasti veřejné správy intenzivně spo-
lupracujeme se Svazem měst a obcí ČR, se Sdružením místních sa-
mospráv ČR i Spolkem pro obnovu venkova ČR, z podnikatelské sfé-
ry diskutujeme se všemi zemědělskými komorami, svazy a asociacemi 

Představenstvo schůze a účastníci v sále

V rámci hodnocení uplynulého období předseda předal jménem 
Výboru NS MAS ČR a celé organizace předal ocenění PhDr. Petru 
Sušankovi za jeho významný přínos k prosazování metody LEADER 
v České republice. Byla mu předána plaketa s logem LEADER a také 
Čestné uznání s podpisy předsedy a všech místopředsedů.

NS MAS: Spolupracovat na rozvoji venkova
chceme se všemi institucemi i sdruženími
Výroční valná hromada Národní sítě MAS ČR se konala 15. března v Rumburku
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stejně jako se Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR, z oblasti ne-
ziskového sektoru navazujeme spolupráci s Asociací nestátních ne-
ziskových organizací ČR. Nebráníme se tedy diskusi s nikým, kdo 
chce pro venkov to, co potřebuje – učinit z venkova důstojné místo 
pro život,“ řekl František Winter, předseda NS MAS ČR.

co nejšiRší uplatnění metody leadeR
„V současné době intenzivně diskutujeme s odpovědnými mi-

nisterstvy a partnery z nevládních organizací a pracujeme na pod-
kladech, které definují možnosti uplatnění metody LEADER neje-
nom v oblasti budoucího Programu obnovy venkova, ale také 
v ostatních připravovaných operačních programech. Naším cílem 
je, aby si venkov o projektech, které se zde mají realizovat, rozho-
doval sám. Důraz klademe na zajištění co nejvyššího možného 
stupně transparentnosti a patřičných kontrolních mechanismů, 
abychom minimalizovali rizika zneužití dotaci, korupce a podvodů. 

Snažíme se využít více než sedmiletých zkušeností s realizací me-
tody LEADER a fungování více než 130 místních akčních skupin, 
které tvoří široká partnerství na místní úrovni. Čím více osob do 
systému vidí a může se v rámci něho zapojovat do rozhodování, 
tím menší je riziko zneužití prostředků.“ Řekl Jan Florian, místo-
předseda NS MAS ČR.

Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce 
do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Progra-
mu rozvoje venkova ČR mohou působit místní akční skupiny, tzv. 
MAS), v současné době zahrnuje cca 60 % populace ČR a 95 % 
plochy ČR. 

Regiony zamířily na šluknovSko
Organizátorem letošní valné hromady byla Místní akční skupina 

Šluknovsko. Valné hromady se zúčastnili zástupci z 95 MAS z celé 
republiky. Na schůzi přijeli rovněž pozvání hosté z ministerstva ze-
mědělství (Pavel Sekáč, Josef Tabery), ministerstva pro místní rozvoj 
(Jiří Vačkář), Státního zemědělského intervenčního fondu (Kateřina 
Adamcová), Krajské zemědělské agentury pro zemědělství a ven-
kov a Sdružení pro rozvoj Šluknovska (Josef Zoser). Za Město Rum-
burk pozdravila přítomné místostarostka Alena Winterová.

Atmosféra Valné hromady NS MAS ČR proběhla v přátelské 
a tvůrčí atmosféře. Velká část programu byla věnována upřesňo-
vání strategického pozičnímu dokumentu pro přípravu politiky 
rozvoje venkova v rámci programovacího období 2014–2020 s ná-
zvem „Národní strategický plán LEADER 2014“.

Je potěšující, že předseda Národní sítě MAS ČR František Win-
ter na závěr schůze vyslovil Místní akční skupině Šluknovsko podě-
kování za dobrou organizaci schůze. O výborné pohoštění se po-
starali studenti a jejich vyučující z VOŠ a SŠ Varnsdorf – Střediska 
služeb a cestovního ruchu.

NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České re-
publice. Sdružuje 133 z asi 150 existujících MAS v ČR. Národní síť 
MAS ČR je občanským sdružením, které bylo založeno počátkem 
dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v lis-
topadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních 
skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova.

Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních 
akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zku-
šeností. Činnost sítě je řízena třináctičlenným Výborem, který tvo-
ří volení zástupci místních akčních skupin z jednotlivých krajů. NS 
MAS ČR, o.s. je partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi, je-
jichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

O. Špiková, NS MAS ČR,
D. Dudková, MAS Šluknovsko

Bližší informace naleznete na www.nsmascr.cz

Petr Sušanka

Jednací sál kulturního domu v Rumburku

http://www.nsmascr.cz
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Hlavní zaměření činnosti výboru NS MAS ČR:
• prostřednictvím PS LEADER snižovat byrokratickou zátěž žadatelů
• ve spolupráci s MZe a SZIF zjednodušovat možnost čerpání fondů
• zapojení do aktivit CSV
• propagovat činnost NS MAS ČR na národní i mezinárodní úrovni
• hodnocení Místních akčních skupin ČR
• komunikace na krajské úrovni prostřednictvím KS NS MAS
• pomoc novým a začínajícím MAS v ČR
• pokrytí bílých míst na mapě ČR
• příprava opatření III. 4. I. osvojování a animace
• příprava nového plánovacího období 2014–2020
• připomínkování materiálů EK pro jednotlivá ministerstva
• jednání na úrovni regionů a krajů
• spolupráce s ostatními NNO v ČR
• spolupráce se stavovskými organizacemi v ČR
• spolupráce s ostatními organizacemi v EU
• rozvoj a spolupráce se zahraničními partnery

Co se nám podařilo v roce 2011
• vytvořit základ profesionalizace NS – tajemnice na pracovní 

úvazek (0,8)
• dopracovat Národní strategický plán LEADER 2014+
• vydat a propagovat tento materiál na národní i mezinárodní 

úrovni
• prosadit v Monitorovacím zvýšení alokace MAS 32+ o 119 mil.Kč
• prosadit v Monitorovacím výboru alokaci finančních prostředků 

na opatření III.4.1 ve výši cca 23 mil. Kč
• zahájit debatu na úrovni MZe o pokrytí bílých míst v rámci ČR
• zahájit diskusi nad potřebou vydání prováděcího materiálu k NSPL
• začlenit se do přípravy příštího plánovacího období jak na ná-

rodní tak i mezinárodní úrovni

Co se nám nepodařilo v roce 2011
• vyhlásit soutěž MAS roku, mimo hodnocení MAS
• zajistit v rámci hodnocení MAS kontroly na místě
• jednat s Asociací krajů o plošném využití a podpoře MAS
• jednat s MPSV, mimo jiné i o nezaměstnanosti na venkově
• nepodařilo se nám stát se oficiálním připomínkovým místem v 

rámci tvorby koncepcí týkajících se rozvoje venkova
• prosadit zástupce NS MAS do ABK
• uspět v projektech MZV a MMR
• vyřešit projekt Zelená úsporám

Výtah z plánu práce NS MAS ČR na rok 2012
• pokračovat ve snaze pokrytí bílých míst v rámci ČR
• prosadit včasné spuštění opatření III.4.1
• prosazovat cíle a myšlenky NSPL 2014+
• prosazovat a využívat metodu LEADER
• vytvořit silnou profesní organizaci
• vytvořit mechanismus certifikace MAS
• vybrat nejvhodnější právní formu NS MAS
• pokračovat v činnosti Pracovních skupin NS MAS

Z e  z p r á v y  p ř e d s e d y  F r a n t i š k a  W i n t e r a

U s n e s e n í  v a l n é  h r o m a d y  N S  M A S

Z

U
– schvaluje program jednání valné hromady 
– schvaluje členy mandátové a návrhové komise 
– schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS ČR za rok 2011 

včetně informace o plnění plánu práce pro rok 2011 
– schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS ČR za rok 2011 
– schvaluje nepřijetí zprávy kontrolní komise NS MAS ČR 
– schvaluje výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 201 192,21 Kč
– schvaluje využít výsledek hospodaření za minulá účetní období 

ve výši 833 229,65 Kč a jeho rozdělení na vlastní jmění ve výši 
500 000 Kč a rezervní fond ve výši 333 229,65 Kč. 

– schvaluje plán práce na rok 2012 
– schvaluje předložený rámec rozpočtu pro rok 2012 
– schvaluje směr vyjednávání k naplnění cíle zajistit aplikaci me-

tody Leader v co největším množství operačních programů

– bere na vědomí jmenování zapisovatele Valné hromady (Mgr. Ol-
ga Špiková) a ověřovatele zápisu z jednání valné hromady (Ing. 
Jozef Jančo) řídícím jednáním

– bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschop-
nosti Valné hromady (98 členů)

– bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise NS MAS ČR 
za rok 2011 

– bere na vědomí návrh Kontrolní komise snížit v dalším volebním 
období počet členů komise na 5 

– bere na vědomí plnění cílů Národního strategického plánu 
LEADER 2014+

– bere na vědomí zprávy z pracovních skupin 
– bere na vědomí informace o zřízení a činnosti vyjednávacího týmu
– bere na vědomí návrh podrobného rozčlenění rozpočtu pro rok 

2012 jako rámec činností sekretariátu, Výboru a pracovních 
skupin 

– přijímá materiál „Komunitně vedený místní rozvoj v praxi ČR“ 
a pověřuje Výbor jeho prosazováním 

– pověřuje výbor NS MAS zajištěním optimalizace právní formy 
NS MAS k naplnění cíle fungování jako profesní organizace MAS

– pověřuje výbor zpracováním systému certifikace administrativ-
ních postupů a tvorby orgánů MAS pro zajištění maximální 
transparentnosti jejich činností v rámci dotačních programů 

– pověřuje členy kontrolní komise optimalizací práce komise a zpra-
cováním plánu práce kontrolní komise

– ukládá kontrolní komisi přepracovat Zprávu kontrolní komise 
do 31. 3. 2012 a předložení této zprávy prostřednictvím Výbo-
ru členům NS MAS ČR. 

Pracovní skupina

František Winter
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Hosté valné hromady NS MAS:

Alena Winterová, místostarostka města Rumburk
Josef Zoser, předseda sdružení pro rozvoj Šluknovska
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce rozvoje venkova MZe ČR
Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce regionální politiky MMR ČR
Ing. Kateřina Adamcová, ředitelka odboru projektových opatření 

rozvoje venkova SZIF
Ing. Helena Hanoldová, vedoucí Oddělení metodiky osy 4 PRV
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV
JUDr. Radan Večerka, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Ing. Ivana Mrázová, KAZAV Ústeckého kraje, zástupce pro CSV

Josef Zoser:
Přivítal přítomné v neklidném a chudém, ale krásném Šluknov-

ském výběžku. Poznamenal, že místní situace není tak katastrofic-
ká, jak se na první pohled zdá. Mnoho lidí a organizací pomáhá 
místním, ale také sami obyvatelé jsou si velkou oporou. Bohužel již 
naráží na strop svých možností a očekávají, co pro ně učiní kraj, 
Agentura pro začleňování v romských aktivitách a v konečné fázi 
také i vláda, protože ve druhé polovině loňského roku přivítali řa-
du ministrů i pana premiéra.

Osobně byl velmi rád, když vznikla před lety MAS Šluknovsko, 
která se začala zabývat programem LEADER, jehož metody bylo již 
dříve v této oblasti využito. Projekty, které se zde realizují, pomá-
hají udržovat Šluknovský výběžek na takové úrovni, aby úplně ne-
klečel pod tíhou místních problémů. Soustředí se zde na rozvoj 
cestovního ruchu a údržbu krajiny, na které spolupracují s tím má-
lem zemědělců, které zde mají. Přál by členům MAS, aby se jim da-
řily farmářské trhy a další aktivity, včetně spolupráce se slovenský-
mi partnery, která je úspěšně započata.

Ing. Pavel Sekáč:
Poukázal na úspěšnou spolupráci a komunikaci s NS MAS ČR, 

která se stala velmi konstruktivní. Začal bilancí toho, co se dopo-
sud odehrálo a pokusil se optimisticky přednést to, co MAS čeká 
v dalším období.

Současná doba je nervózní v tom, že se neví, co se bude dít bě-
hem následujícího roku a půl, kdy se musí nastavit podmínky pro 
nové plánovací období. Je potřeba mít konstruktivní nápady, kte-
ré pomohou nastavit systém dalšího období. Bude to zkouška 
zdatnosti sil a toho, zda MAS nepromarnily současné období. Do-
posud byla SZP jediná, která umožňovala MAS jako potenciální ža-
datele. Po roce 2013 budou prostředky řádově větší a tím i zodpo-
vědnost, protože Kohezní politika tyto možnosti nastavuje. Místo 
radosti by to mělo ale vyvolat obavu, jestli tuto výzvu MAS ucho-
pí. Je spousta bílých míst a NS MAS společně s MZe usiluje o po-
krytí 100% republiky. Pokud by nebyla pokryta celá republika, ne-
bylo by možné plošné čerpání.

Musí být snaha nejen toto území pokrýt, ale také v lidech vy-
burcovat chuť, aby MAS vznikaly. S tímto bude spojeno hodně 
administrativy. Snad si tato iniciativa odspodu získá své místo 
v ČR. Komise již teď uvádí, že projekty musí být přínosné a efek-
tivita vynaložených prostředků se musí maximálně vrátit. Na dru-
hé straně bude vytvářen tlak na administrativu. Proto zdůrazňu-
je, že MAS musí na sobě pracovat. MZe bude jistě partnerem pro 
tento vývoj.

Ing. Jiří Vačkář:
Podotkl, že je rád, že vložené počáteční peníze do MAS byly 

účelné a MAS dokázaly, že jsou užitečné. Před novým plánovacím 
obdobím je již zřejmé, že z EU přijde méně peněz. MAS a metoda 
LEADER by měla fungovat přes fondy. Teoreticky by tedy nestála 
na jedné ale na třech nohách. Bylo by to čerpání z ERDF i z ESF. Pří-

prava příštího plánovacího období je na začátku, ale již by mělo 
být známo, kolik bude fondů, programů a kdo a jak bude co dě-
lat. Jedno opatření bude pro LEADER v každém fondu či progra-
mu. Prostředky se nebudou vzájemně míchat.

Důležitá je příprava strategie. Ne všechny MAS budou čerpat ze 
všech fondů. Zatím se neví, odkud bude placena technická pomoc, 
protože na počátku se neví, ze kterého fondu budou MAS čerpat 
nejvíce. MMR připravuje strategii regionálního rozvoje, která teď 
poputuje do vlády, ze které je známa základní struktura prostřed-
ků pro obce a města. Města nad 25 000 obyvatel pravděpodobně 
nebudou mít stále možnost čerpat v LEADERu.

Pokud se objeví jiné prostředky než doposud, objeví se spousta 
nových žadatelů. Časem dojde k souboji o moc a řízení. Byla vybu-
dována síť odborníků a do budoucna se snad ještě rozkošatí. Dou-
fá, že vláda co nejdříve řekne, jaké programy budou, protože to je 
to podstatné na začátku.

Ing. Kateřina Adamcová (SZIF):
Zhodnotila, že v posledním roce se udělalo hodně práce, která 

byla ve spolupráci obou stran. Od 13. kola se hodně změnila me-
todika a udělal se velký posun vpřed. V návaznosti na toto upozor-
nila na termín příjmu projektů spolupráce a plánovaného otevření 
nového opatření III.4.1. (Získávání dovedností, animace). Informo-
vala, že žádosti by měly být přijímány na centrále SZIF a podotkla, 
že je sama zvědavá, kolik MAS se do tohoto opatření zapojí. Dále 
se SZIF bude letos soustředit na pomoc MAS a zaměří se také na 
definování špatné praxe, ať zbytečně nedělají MAS věci špatně. 
Upozornila, že je co zlepšovat na obou stranách. SZIF se také účast-
ní všech pracovních skupin MZe, protože chtějí, aby LEADER pokra-
čoval i nadále. Dále jsou připraveni na spolupráci s dalšími organi-
zacemi, které budou spolupracovat s MAS.

Ing. Josef Tabery:
Upozornil, že MZe si uvědomuje zaměření se na hodnocení MAS 

a upřesnění rozdělování alokací. Chtěl by, aby komunikace mezi 
MZe a MAS byla transparentnější a bude moci nabídnout v budou-
cím plánovacím období co nejmenší byrokratickou zátěž. Přípravy 
nového období jsou v plném proudu a pomocí NS MAS ČR můžou 
MAS vyjádřit své názory v pracovních skupinách, kde chtějí získat 
co nejvíce impulsů.

Ing. Ivana Mrázová:
Krajská agentura pro zemědělství a venkov se snaží finanční 

prostředky z Celostátní sítě pro venkov využít efektivně. V roce 
2010 ve spolupráci s MAS byl realizován workshop příhraniční spo-
lupráce, byl vydán kalendář, zřízena fotobanka, byl zakoupen stan 
na kulturní akce, byly zmapovány místní památky a zdokumento-
vány artefakty a mnoho dalších příkladných projektů. Rok 2011 byl 
na projekty ještě více produktivní. V současné době např. připra-
vují cykloturistickou mapu, která bude zároveň propagovat projek-
ty z PRV. Je plánován také katalog regionálních výrobků, propaga-
ce projektů památek opravených z PRV na Šluknovsku, osobní ná-
vštěvu úspěšných projektů z PRV (příklady dobré praxe) apod. 
Upozorňuje, že je potřeba i další krajské agentury nenechat zahá-
let a vybízí MAS, aby spolupracovaly na projektech. Když budou 
mít MAS nové nápady, můžou být první a agentury jistě budou rá-
dy spolupracovat.

JUDr. Radan Večerka:
LEADER a rozvoj venkova se musí pojmout tak, jak by si naše 

organizace přály, tedy horizontálně. Počítá s tím, že se dále bude 
účastnit všech jednání společně s NS MAS ČR. Již teď se účastní 
pracovních skupin na přípravě jednotlivých opatření.

C o  t a k é  ř e k l i  h o s t é  n a  v a l n é  h r o m a d ěC
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Pavel Sekáč, MZe

Kateřina Adamcová, SZIF

Olga Špiková, tajemnice NS MAS a Kateřina Kapková, tejemnice SPOV

Jan Florian

Josef Zoser

Jiří Vačkář, MMR

Josef Tabery, MZe

Jiří Krist
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Plnění Národního strategického plánu 
LEADER 2014+

Místopředseda a současně také vedoucí PS Vize a Rozšíření a autor 
tohoto dokumentu Jiří Krist přednesl zprávu o plnění cílů, šíření a ná-
vaznostech NSP LEADER 2014+. NSP LEADER 2014+ byl zpracováván 
již od roku 2009. V porovnání s návrhy nařízení komise a rady EK a Spo-
lečný strategický rámec, je v materiálech korespondováno s našimi 
cíly, v různých úrovních, ve všech pěti bodech. Je to způsobeno stejný-
mi podklady, materiálem Arc2020. V detailech jsou ukryty problémy, 
a proto je nutné stále připomínkovat veškeré podklady pro tvorbu OP.

MAS by měly počítat s alokací 50–100 mil. Kč, dle toho k jakým 
cílům se MAS přihlásí. Na toto je potřeba se certifikovat, protože 
bude potřeba zvýšit kvalitu pracovníků v MAS. Čas se zkracuje, 
a MAS by měly přemýšlet o tom, jak se k dalšímu období postaví, 
aby takovýto objem prostředků zvládly administrovat.

Horizontální témata, která máme již zvládnuta: partnerství, in-
tegrace témat, navazování spolupráce mezi sektory, podpora ne-
zaměstnanosti. Nutná výměna dobré praxe, inovací apod.

Materiál byl prezentován na akcích typu LeaderFEST, konference 
NSRV apod. Dále byl materiál prezentován na ministerstvech a dal-
ších organizací při různých příležitostech setkávání.

Seznámení s dokumentem 
„Komunitně vedený místní rozvoj“

Místopředseda Jan Florian představil nový materiál, který byl zve-
řejněn dne 1. 3. 2012 a je k dispozici na stránkách www.msmascr.cz. 
V průběhu předchozích měsíců byl materiál připomínkován členy PS 
LEADER, PS Vize a Rozšíření, Výborem a dalšími experty jak z veřejné, 
tak soukromé sféry.

Základní body prezentace: Materiál reaguje na legislativní návr-
hy ke všem strukturálním fondům, kde je zmíněn princip komunit-
ně vedeného místního rozvoje. Přímo navazuje na naše zkušenos-
ti, protože v legislativním návrhu se již zmiňují MAS a LEADER. NS 
MAS ČR zformulovala svůj náhled na možný výklad těchto článků 
jako doporučení pro orgány na národní úrovni v ČR (zejména mi-
nisterstva). Předcházíme tomu, aby nebyly návrhy pochopeny jinak 
a nedošlo například k záměně MAS a svazku obcí. Tento materiál 
je „kuchařkou“ a představuje MAS jako schopné a důvěryhodné 
partnery, definuje jejich odlišnosti oproti DSO, ORP, RRA apod. Vy-
zdvihuje kvality metody LEADER – integrovaný přístup, efektivita, 
místní náhled atd. Venkov je definován jako svébytný a aktivní pro-
stor. Součástí jsou návrhy konkrétních technických řešení jak po-
stupovat. Celý dokument obsahuje návrhy NS MAS ČR a nejedná 
se v žádném případě o již akceptovaný postup implementace.

PS Mezinárodní spolupráce
Petr Kulíšek informoval o činnosti PS v minulém roce. Dle výroč-

ní zprávy bylo náplní činnosti PS:
– podporovat četnost mezinárodních kontaktů MAS předáváním, 

tvorbou databáze projektů vhodných k prezentaci LEADERu 
v ČR, shromažďováním kontaktů na zahraniční MAS,

– účastnit se mezinárodních setkání a fór a prosazovat zájmy a ná-
zory NS MAS,

– přenášet informace z mezinárodních fór a setkání do Výboru,
– podporovat vyjednávání o nových podmínkách informacemi 

o přípravách na další období na úrovni evropských organizací 
ELARD, PREPARE a jiných,

– ve spolupráci s PS LEADER zajišťovat reprezentaci v ELARD 
a LEADER subcomittee ENRD,

– zajišťovat informační servis pro další postup v PS Hodnocení 
a PS Vize a rozšíření,

– podporovat navýšení alokací na metodu LEADER v tomto a po-
tažmo dalším období,

– propagovat Národní strategický plán LEADER 2014+ na evrop-
ské úrovni,

V ý b ě r  z  t é m a t  n a  v a l n é  h r o m a d ěV – za NS MAS se zapojovat do diskusí o budoucnosti metody 
LEADER,

– napomáhat vzniku nových kontaktů a projektů mezi MAS v EU 
a ČR,

– zastupovat NS MAS na mezinárodních konferencích a v evrop-
ských regionech nebo vytvářet podporu pro zástupce z Výboru 
NS MAS.
PS navázala kontakt ohledně příkladů dobré praxe s MZe, členové 

se účastnili OV sítě PREPARE, akcí ENRD a ELARD a Focus Group 4. Pro-
běhla celkem 4 ojedinělá setkání plus na dalších společných akcích.

V závěru uvítal kandidáty na rozšíření skupiny, protože akcí je 
mnoho a není v možnostech jak časových, tak finančních, se všech 
akcí účastnit v současném složení.

V průběhu roku budou na MAS vzneseny výzvy na projekty 
dobré praxe, databáze pro možné exkurze v rámci zajištění pod-
kladů pro zahraniční partnery, databáze kontaktů na osoby v za-
hraničních MAS.

PS Vize a Rozšíření:
Jiří Krist informoval o činnosti PS v minulém roce. V roce 2011 pro-

běhly 4 schůzky. Pracovní skupina se zaměřila na obě hlavní témata. 
V oblasti Vize (čili obsahového zaměření programu Leader v období 
po roce 2013) se členové v prvním pololetí zaměřili na dopracování 
dokumentu Národní strategický plán Leader 2014+, jeho vytištění 
a distribuci. Tato etapa vyvrcholila odborným seminářem k budouc-
nosti Leaderu na konferenci LeaderFEST 2011 v Štramberku.

Ve druhé polovině roku se členové PS soustředili na problemati-
ku pokrytí „bílých míst“, tedy území obcí do 25 tisíc obyvatel, kde 
zatím nepůsobí MAS. Byl proveden základní průzkum takových 
míst a byla dosažena dohoda s krajskými sdruženími i Minister-
stvem zemědělství o metodice postupu v této věci. PS Vize a Roz-
šíření nemá ustálené složení a schází se podle potřeby.

Požádal o zasílání projektů jak z PRV, tak i z dalších oblastí, z dů-
vodu podkladů pro tvorbu návazných dokumentů NSP Leader 2014+. 
V rámci rozpočtu jsou vyžadovány finance na podklady k činnosti PS 
a rozvoji jejich témat.

PS LEADER:
Jan Florian informoval o činnosti PS v minulém roce. Na zákla-

dě rozhodnutí Výboru NS MAS ČR byla v květnu 2011 zřízena 
funkce asistentky vedoucího PS LEADER, která spolupracuje při za-
jištění organizačních náležitostí, především pak kompletaci připo-
mínek k projednávaným materiálům od členů PS LEADER. Zároveň 
byl zřízen samostatný e-mail psleader@nsmascr.cz, na který je mož-
no zasílat podněty pro PS.

V říjnu 2011 byly zveřejněny legislativní návrhy Evropské komise ve 
vztahu k blížícímu se víceletému finančnímu rámci 2014–2020. V ná-
vaznosti na to začala PS LEADER ve spolupráci s PS Vize a rozšíření pra-
covat na návrhu „kuchařky“ pro uplatnění metody LEADER v tomto 
období. Materiál byl dopracován a zveřejněn v 1. čtvrtletí roku 2012.

Členové PS Leader jsou také členové Tematické pracovní skupi-
ny LEADER, která je zřízena jako poradní orgán pro Monitorovací 
výbor PRV. V roce 2011 se konalo celkem 11 jednání PS LEADER 
(z toho 7 jako TPS). V rámci vyjednávání byly dosaženy připomínky 
pravidel v oblastech:

Opatření IV.1.1. Místní akční skupina:
– možnost přesunu nevyčerpaných režijních výdajů na rok 2014
– MAS nesmí jako dodavatele vyzvat osobu blízkou nebo osobu, 

která je personálně nebo majetkově propojena s MAS
– MAS musí zpracovat, zveřejnit a řídit se vlastním předpisem pro 

transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie:

– měřitelné indikátory se vztahují i na udržitelnost projektu
– vlastnické/nájemní vztahy se prokazují jen k nemovitostem, kde 

jsou realizovány způsobilé výdaje na stavební práce
III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění:

– pouze pro dosud nepodpořené MAS v rámci IV.1.1.
– žadatel musí mít navázáno partnerství s min. jednou „spolupra-

cující zkušenou MAS“, která se umístila v hodnoceních v kat. A/B
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PS Medializace a Propagace:
Jozef Jančo informoval o činnosti PS v minulém roce. Během ro-

ku 2011 byla uskutečněna celkem 3 setkání pracovní skupiny. Ná-
plní činnosti PS v roce 2011 bylo:
– příprava širší vize propagace a marketingu NS MAS s výhledem 

do roku 2013,
– medializace výstupů z jednání partnerů
– medializace výstupů z jednání pracovních skupin
– rozvoj dalších komunikačních kanálů (stránka na Facebooku, 

která byla založena v květnu 2011)
– doprovodné akce k výstavě Země živitelka (soutěž pro návštěv-

níky, seminář Regionální značky jako nástroj rozvoje venkov-
ských oblastí, Večer venkova)

– výstavy na významných akcích (Má vlast 20011 na Vyšehradě, 
Modlitba za domov 2011 na Řípu)

– účast na výstavách a dalších propagačních akcích (Země živitel-
ka 2011, Agrokomplex 2011)

– připravena a vyhlášena soutěž o nový vizuální styl NS MAS ČR 
(oproti původnímu plánu bylo nakonec vybráno i nové logo NS 
MAS ČR. Byl proveden redesign webových stránek podle nové-
ho stylu. Dále byl navržen a vytištěn nový informační leták pro 
širokou veřejnost (odladěny návrhy textů, příprava fotografií).

– příprava tiskovin a dalších propagačních materiálů
– Dny venkova 2011

PS úprava stanov / změna právní formy:
František Winter informoval, že o existenci této pracovní skupiny 

rozhodla Valná hromada v roce 2011. Důvodem vzniku bylo zvážení 
možnosti přechodu na jinou formu právní subjektivity celého sdruže-
ní. Jde o možnost místních akčních skupin zapojit se do organizační 
struktury jako právní subjekty a ne prostřednictvím svých zástupců.

V úvahu kromě současného stavu, tedy občanského sdružení, připa-
dá ještě obecně prospěšná společnost, nebo zájmové sdružení právnic-
kých osob. Pracovní skupina začne pracovat na návrhu změn či úpravy 
stávajících stanov, nebo právní formy, po uzavření vyjednáváni o novém 
plánovacím období 2014–2020, tedy v druhé polovině roku 2012.

Informace vyjednávacího týmu
Václav Pošmurný, jako zvolený koordinátor vyjednávacího týmu, 

představil náplň své činnosti a dosavadní provedené kroky. 
Výchozí situace: Funkční MAS a definice komunitně vedeného 

místního rozvoje ze stran EK
Nasměrování aktivit: oficiální zastupování organizace: František 

Winter, Jiří Krist
Vyjednávací tým: Václav Pošmurný (spolupracují Radim Sršeň, 

Markéta Pošíková, Radek Dvořák, Anna Čarková, Petr Kulíšek, Jiřina 
Karasová)

Dosavadní jednání:
MZe ČR – stav spolupráce shrnul již ve svém úvodním vystoupe-

ní vrchní ředitel Sekáč, stejně jako spolupráci v pravém slova smys-
lu se SZIF

MPSV ČR – veskrze pozitivní přístup k metodě LEADER a MAS, 
dá se předpokládat začleňování MAS do struktur ministerstva ja-
ko možných zprostředkovatelů. Bude potřeba maximálního pokry-
tí, které je definováno tak, že na každém území ORP musí být 
MAS. Je třeba rozpracovat již do konkrétnějších podkladů a při-
způsobovat konečným programům. Pozitivní by byla certifikace 
MAS, která by byla implementována do SPL. MPSV se obává vel-
kého množství MAS a zástupci by uvítali smlouvu s jednou orga-
nizací, např. NS MAS. Toto nebylo po zkušenostech doporučeno. 
Je pravděpodobná spolupráce s místními úřady práce.

MMR ČR – z této strany je velký požadavek na certifikaci MAS 
a při jejím vzniku spolupráce s NS MAS.

MŠMT ČR – prostor v oblasti regionálního školství a vzdělávání. 
Zatím neprojednáváno.

MŽP ČR – je zaznamenán odklon od KIPRU k MAS, ale také de-
finice podmínky pro začlenění do programu mít na svém území 
kompletní chráněné území (1 MAS = 1 CHKO).

MPO ČR – podpora MPO bude závislá na dalších jednáních 
a podkladových materiálech.

Asociace krajů ČR – snaha o zajištění jednání.
Europoslanci – Hynek Fajmon – podpora myšlenky implemen-

tace přes MAS, Milan Cabrnoch – sociální sféra.
Poslanecká sněmovna – Starostové a nezávislí – spolupráce na 

přípravě podkladů pro nové OP, mají informace o MAS, ale vyžadu-
jí systém kvality MAS – jsou dobré a méně dobré MAS (velké riziko).

Senát – jednání setkání se senátorem Vystrčilem, který se anga-
žuje ve zjednodušení administrace pro MMR.

SMO a SMS – odlišné názory uvnitř organizací, předpokládá se je-
jich spolupráce. Je třeba spolupracovat se všemi organizacemi, které 
pro venkov pracují. Z oblasti veřejné správy intenzivně spolupracuje-
me se Svazem měst a obcí ČR, se Sdružením místních samospráv ČR 
i Spolkem pro obnovu venkova ČR, z podnikatelské sféry diskutuje-
me se všemi zemědělskými komorami, svazy a asociacemi stejně ja-
ko se Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR, z oblasti neziskové-
ho sektoru navazujeme spolupráci s Asociací nestátních neziskových 
organizací ČR. Nebráníme se tedy diskusi s nikým, kdo chce pro ven-
kov to, co potřebuje – učinit z venkova důstojné místo pro život.

Svaz měst a obcí ČR – vyjasněny nejasnosti a dezinformace, je 
potřeba vytvořit jednotnou definici venkova a jednotný postup, 
podpora společného memoranda o spolupráci, společná stanovis-
ka prezentována na PS.

Sdružení místních samospráv ČR – tato organizace oslovila pří-
mo koordinátora, na prvním jednání bylo definováno možné prová-
zání aktivit NS MAS s SMS. Bude podepsána smlouva o spolupráci.

Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR – chce spolupracovat – 
příprava smlouvy – a prakticky realizovat své zájmy pomocí meto-
dy LEADER, od 13. – 16. 3. veletrh For Industry v Praze.

Doposud provedené kroky:
– dopisy pro členy SMO na podporu metody LEADER pro venkov-

ský prostor (1 200 dopisů),
– zřízen blog a uveřejňovány materiály (stanoviska organizací, diskuze),
– zprovozněna databáze map, která prolíná území MAS, členy SMO, 

SMS a SPOV.
Připravena jednání:
Asociace krajů ČR, Miloš Vystrčil (Senát), Miroslav Daněk 

(MMR), Asociace soukromého zemědělství ČR, Kamila Matouško-
vá (MMR), Asociace nestátních neziskových organizací ČR, Země-
dělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Podněty, na které musíme reagovat:
Naší snahu sjednotit partnery v počátku komplikoval chladný 

postoj SMO ČR, proto jsme se rozhodli na úzké spolupráci a přede-
vším vyjasňování problematických oblastí. Společně hledáme defi-
nici venkova – nabízíme čtyři matematické pohledy a otevíráme dis-
kusi s partnery. MAS musí mít jasné stanovisko k jednotlivým prio-
ritám – i na základě spolupráce s ostatními svazy či asociacemi.

Velkým problémem je dogma, že MAS nejsou důvěryhodné, jsou 
to vlastně podnikatelské projekty, je to účelová cesta k penězům pro 
některé podniky (nebo spíš obce). Odpověď na tuto hypotézu hle-
dejme v nastavení minimálních standardů.
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Největším nepřítelem MAS ve vyjednávání jsou MAS samotné. 
Otázkou je administrativní fungování MAS: „Jsou MAS schopné 
fungovat i mimo PRV – jsou všechny MAS schopny, a chtějí, admi-
nistrovat další programy?“

Z dosavadních jednání vyplynulo, že je třeba více argumentovat 
transparentnost. Musíme být jednotní a uznat svoje možnosti. Změ-
na statutu by měla být cílena na profesní organizaci, která bude ří-
kat co je dobře a co by se mělo změnit – certifikace. V návaznosti je 
pak třeba diskutovat jiné náklady na provoz, více personálních ka-
pacit, další profesionalizace. Výsledkem pak bude větší záštita pro 
MAS a NS MAS bude jako silnější partner pro jiné organizace.

MAS budou po možnosti rozdělovat více peněz atakovány růz-
nými skupinami, které budou chtít ovlivňovat jednání. Je nutné za-
čít jednat o certifikaci a především eliminovat možnosti nařčení 
a pochybností o transparentnosti celého systému.

Usnesení: Valná hromada Národní sítě MAS ČR pověřuje vý-
bor NS MAS zajištěním optimalizace právní formy NS MAS k na-
plnění cíle fungování jako profesní organizace MAS a pověřuje 
výbor zpracováním systému certifikace administrativních postu-
pů a tvorby orgánů MAS pro zajištění maximální transparent-
nosti jejich činností v rámci dotačních programů.

Plán práce na rok 2012
Pošmurný představil návrh plánu práce, který byl sestaven v ná-

vaznosti na aktuální témata a problémy, kterými se organizace za-
bývá. Tři hlavní témata jsou:
– prosazování cílů a myšlenek Národního strategického plánu 

LEADER 2014+,
– stabilizovat Národní síť Místních akčních skupin ČR jako silnou 

profesní organizaci sdružující důvěryhodné a transparentní MAS,
– spolupracovat se všemi organizacemi na republikové úrovni, kte-

ré mají ve svých prioritách náš cíl, tedy rozvoj venkova.

Plán práce byl schválen na Valné hromadě dne 15. 3. 2012 v Rumburku.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Plán práce byl schválen na Valné hromadě dne 15. 3. 2012 v Rumburku.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ze zápisu a z poznámek vybral TSu
Moderátor VH: T. Šulák / zapsala: O. Špiková / ověřil J. Jančo

Všechny podrobnosti k valné hromadě:
http://www.nsmascr.cz/index.php?id=zob-
raz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&-
dir_id=786

Výroční zpráva NS MAS ČR za rok 2011 
je k dispozici na http://is.hvjdesign.eu/
dokumenty/nsmascr/vyrocni_zpravy/
nsmascr_1333089200.pdf

Výbor jednal týden před valnou: 
zdůraznil hodnocení kvality MAS

Týden před valnou hromadou NS MAS jednal 6. března v Praze ce-
lostátní výbor. Vzhledem k tomu, že se zejména připravovala valná 
hromada, přinášíme zde výběr jiných témat, která se projednávala.

kulaté Stoly na mze
Předseda NS MAS František Winter informoval o kulatém stolu 

u ministra zemědělství –5. Března v Praze. Jednání jsou v první řa-
dě na PS k jednotlivým opatřením, zpracované připomínky a pod-
měty budou předány Grémiu a poté jako raport ministrovi a na ku-
laté stoly. Všeobecně se začalo hovořit o venkově, což je pozitivní. 
SMO předneslo svou představu o tom, že 50 % z II. pilíře do ven-
kova (10 % na MAS a 40 % na veřejnou správu).

StandaRdy a hodnocení 2012
Místopředseda NS MAS Jan Florian informoval, že podobným způ-

sobem jako „kuchařka“ bude zpracován návrh minimálních stan-
dardů a klasifikace MAS pro následující období. Návrh bude re-
flektovat především nastavení a dodržování administrativních postu-
pů MAS a transparentnost rozhodování. Jako podklad pro stanovení 
standardů budou použity stávající SPL a materiály z Hodnocení 2010 
a 2011. Hlavní kostra materiálu bude opět diskutována na rozšířeném 
jednání PS LEADER, tentokrát ve spolupráci s PS Hodnocení a násled-
ně dopracována v užším kruhu a cca do konce dubna 2012 bude zve-
řejněna první verze. Následná standardizace by měla striktně rozdě-
lit, zda MAS umí či neumí administraci, a zda pracuje transparentně.

Václav Pošmurný upřesnil, že v dalším období by měly být tři úrov-
ně hodnocení MAS – hodnocení strategie v rámci výběru MAS pro dal-
ší období (tedy jednou za 7 let), hodnocení administrativy a transpa-
rentnosti MAS v rámci hodnocení Standardů – MAS bude mít určitou 
známku kvality. Každoroční hodnocení pak bude o tom, zda MAS pl-
ní či neplní cíle programů, které si stanovila a jak pracuje v regionu.

Předseda Winter upozornil, že již byla zmíněna potřeba hodnocení 
na místě u vrchního ředitele Sekáče. Navrhuje, aby NS MAS navrhla po-
stup sama a sama si nastavila přísnější pravidla. PS Hodnocení by mě-
la již tlačit na to, že příští rok (2013) by měla být součástí certifikace.

konfeRence venkov 2012 
Radan Večerka informoval o závěru jednání MZe a SPOV na reali-

zaci Národní konference VENKOV 2012. Smlouva bude podepsána 
mezi MZe a SPOV a poté mezi SPOV a KS NS MAS Jihočeského kra-
je, finální zúčtování vůči MZe bude na SPOV. Jiřina Karasová informo-
vala o již započatých přípravách. Termín konference je koncem září.

analýza bílých míSt maS
Analýza byla finálně předána na MZe 2. 3. a všechna data budou 

uveřejněna na webu e-agri.cz. Dále bude možnost využívat data ze 
strany SPOV a NS MAS ČR licenční smlouvou. Tajemnice NS MAS Ol-
ga Špiková informovala o dalších aktualizacích a návaznostech, kte-
ré budou definovány po domluvě s MZe. Pokud budou MAS mít ak-
tualizace o svých územích, tak můžou zasílat na sekretariát a poté bu-
dou promítnuty na webový portál a do výsledků analýzy. TSu
Zápis z jednání je zde: http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/za-
pisy_ze_schuzi_vyboru_ns_mas_cr_2012/nsmascr_1331578230.pdf
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Máte v obci zajímavý 
strom? Přihlaste jej do
ankety Strom roku 2012

S příchodem jara Nadace Partnerství opět 
vyhlásí možnost navrhnout stromy do celo-
státní ankety Strom roku 2012. Pokud se va-
še obec pyšní zajímavou dřevinou, vyfoťte ji 
a spolu s příběhem, který se k ní váže, přihlas-
te do ankety o nejsympatičtější strom repub-
liky. Návrhy je možné posílat až do 4. května. 
Do finále postoupí dvanáct stromů vybraných 
porotou soutěže. O vítězi rozhodne veřejnost 
prostřednictvím zpoplatněného hlasování, je-
hož výtěžek poputuje na výsadbu a ochranu 
stromů. Odměnou pro vítěze ankety bude ar-
boristické ošetření od firmy Prostrom Bohe-
mia a postup do mezinárodní ankety Evrop-
ský strom roku.

„Na rozdíl od jiných soutěží a anket ne-
hledáme nejstarší, nejvyšší nebo nejkrásněj-
ší strom. Do ankety patří stromy se zajímavou 
historií nebo silným příběhem, které dokáží 
stmelit žáky ve škole, sousedy nebo celou 
obec,“ uvádí Hana Rambousková z Nadace 
Partnerství. Hlavním cílem netradiční ankety je 
totiž posílení vztahů mezi místními obyvateli 
a jejich všímavého postoje ke stromům v okolí. 
„Staré stromy mají své tajuplné kouzlo. Chce-
me, aby je veřejnost alespoň poodkryla skrze 
fotografie a příběhy soutěžících stromů. Třeba 
si pak lidé vzpomenou, že kolem podobných 
stromů chodí nevědomky každý den do práce 
nebo do školy,“ říká Hana Rambousková.

Nominovat strom do ankety může kdo-
koliv. Kromě stromů s příběhem je možné 
navrhnout také stromy, které lidé ohrožu-
jí svými necitlivými zásahy, stavební čin-
ností nebo vandalismem. Nominaci je po-
třeba zaslat do pátku 4. května na adresu 
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Br-
no, nebo na e-mail strom.zivota@nap.cz. 
Informace o anketě Strom roku 2012 jsou 
dostupné na www.stromzivota.cz/anketa 
a www.facebook.com/anketastromroku. 

Hana Rambousková,
hana.rambouskova@nap.cz
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Transparentní zákon
o veřejných zakázkách
začíná platit 1. dubna

Od 1. dubna začíná platit novela zákona 
o veřejných zakázkách. Schválené změny 
zpřísňují celý proces zadávacího řízení a při-
spívají tak významnou měrou k transpa-
rentnosti vynakládání veřejných prostředků 
v této oblasti. Klíčovým krokem v tomto 
směru je zejména snížení limitů pro veřejné 
zakázky, které jsou určující pro stanovení 
povinnosti zadavatele postupovat podle to-
hoto zákona.

Do oblasti úpravy kvalifikačních předpo-
kladů zasahuje změna v prokazování eko-
nomické a finanční kvalifikace; ekonomická 
kvalifikace bude nahrazena prohlášením do-
davatele o ekonomické a finanční způsobi-
losti plnit veřejnou zakázkou.

Dále k prokázání technické kvalifikace 
nebude moci zadavatel požadovat certifiká-
ty ISO. Z dalších změn je to pak zdvojnáso-
bení sankcí ukládaných ÚOHS a skutečnost, 
že novela výslovně zmiňuje, že zadavatel je 
povinen poskytovat informace podle záko-
na o svobodném přístupu k informacím

mailto:strom.zivota@nap.cz
http://www.stromzivota.cz/anketa
http://www.facebook.com/anketastromroku
mailto:hana.rambouskova@nap.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 169 • 04/2012

Novela Zákona o veřejných zakázkách
přináší následující významné změny:
• Snížení hranice pro postup podle toho-
to zákona; zadavatelé budou povinni za-
dávat veřejné zakázky na dodávky a služ-
by dosahující předpokládané hodnoty 
1 mil. Kč bez DPH a více a veřejné zakáz-
ky na stavební práce dosahující předpo-
kládané hodnoty 3 mil. Kč a více.
• Rozšíření působnosti zákona na více 
subjektů prostřednictvím úpravy definice 
dotovaného zadavatele. Za zadavatele 
bude nově považován každý, kdo obdr-
ží více než 50 % prostředků na zakázku 
z veřejných zdrojů.
• Zákon zavádí kategorii „významná ve-
řejná zakázka“. V případě státu se bude 
jednat o veřejné zakázky dosahující před-
pokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč 
bez DPH, v případě samospráv (kraje, ob-
ce) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy 
schvalovat u státu vláda, u samospráv za-
stupitelstvo, zavádí se u nich i delší lhůty 
pro podání nabídek.
• Dojde ke zpřísnění podmínek pro za-
dávání zakázek na stavební práce. MMR 
ČR bude vyhláškou stanovovat u zakázek 
na stavební práce podrobnosti zadávací 
dokumentace, výkazu výměr, soupisu sta-
vebních prací a obchodní podmínky.
• Zadavatel musí zrušit zadávací řízení, 
pokud by měl hodnotit méně než dvě na-
bídky.
• U všech zakázek (kromě zjednoduše-
ného podlimitního řízení a jednacích ří-
zení) bude zadavatel povinně 30 dní pře-
dem odesílat k uveřejnění předběžné 
oznámení, které bude obsahovat i zdů-
vodnění nutnosti realizace zakázky.
• Zavádí se pojem „osoba se zvláštní 
způsobilostí“. Tato osoba bude zaměst-
nancem veřejného zadavatele s povinnos-
tí absolvovat vzdělávací program MMR, 
která se bude vyjadřovat k zadávací doku-
mentaci a dále se stane povinným členem 
hodnoticích komisí. U nadlimitních veřej-
ných zakázek na stavební práce bude vy-
jádření k zadávací dokumentaci poskyto-
vat tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, 
což je osoba mající autorizaci podle záko-
na o autorizovaných inženýrech.
• Dalším novým pojmem je „hodnotitel 
veřejné zakázky“. Tito hodnotitelé bu-
dou losováni do hodnoticích komisí u vý-
znamných státních zakázek a budou mo-
ci podávat podnět k prošetření na Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich 
seznam povede MMR.
• U veřejných zakázek na dodávky vy-
mezených prováděcím předpisem povin-
nost zadavatele provést hodnocení pro-
střednictvím elektronické aukce.
• Dochází k odstranění možnosti ome-
zovat počet účastníků na základě lepší 
kvalifikace nebo losování.
Co se týká uveřejňování, zadavatel bude 
mít nově povinnost uveřejnit na svém 
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profilu tyto části zadávací dokumentace:
• Celou textovou část včetně textové 
části smlouvy od 500 000,– Kč.
• Skutečně uhrazenou cenu za celou za-
kázku, odůvodnění přiměřenosti požadav-
ků na technické kvalifikační předpoklady.
• Odůvodnění stanovení předmětu ve-
řejné zakázky.
• Odůvodnění způsobu hodnocení vzhle-
dem k potřebám zadavatele a informace 
o subdodavatelích, kterým hlavní doda-
vatel za plnění subdodávky uhradil více 
než 10 % nebo více než 5 % v případě 
významné veřejné zakázky. Odůvodnění 
budou u významných státních zakázek 
předkládána vládě (součástí bude i od-
borné vyjádření) či zastupitelstvům (v pří-
padě významných zakázek samospráv) 
ke schválení.

Zdroj: MMR
http://www.mmr.cz/Pro-media/

Tiskove-zpravy/2012/Transparentni-za-
kon-o-verejnych-zakazkach-zacina-p

Společné komuniké
ze setkání představitelů 
vlády a SMO

8. března bylo na webu Svazu měst a ob-
cí publikováno společné komuniké, podle 
kterého se premiér Petr Nečas se spolu se 
zástupci vlády a zástupci vedení Svazu měst 
a obcí ČR v čele s předsedou Danem Jirán-
kem shodli na společných prioritách týkají-
cích se rozpočtového určení daní, reformy 
regionálního školství, čerpání strukturálních 
fondů nebo novele zákona o obcích.

1. Rozpočtové určení daní
Společným cílem vlády a zástupců samo-

správ je urychlené vyřešení rozpočtového 
určení daní, jinak hrozí jeho další odložení 
na neurčito. Prioritou je odstranění nespra-
vedlivé J-křivky, která způsobuje, že nejniž-
ší příjmy „na hlavu“ mají obce a města me-
zi 1000 a 10 tisíci obyvateli. Zástupci vlády 
ujišťují, že nedojde k poklesu stávající výše 
příspěvků na přenesený výkon státní správy.

2. Reforma regionálního školství
Na jednání bylo dosaženo shody, že počet 

žáků nemůže být, zejména v případě základ-
ních škol, jediným parametrem. Na začátku 
dubna bude ministerstvem školství předlo-
žen inovovaný model reformy, který zohled-
ní význam jednotlivých typů škol v území. 
Vláda jednoznačně podporuje názor svazu, 
že základní školy jsou nedílnou součástí živo-
ta obce, a plní tedy nejen vzdělávací, ale i kul-
turní a společenské poslání.

3. Čerpání strukturálních fondů
Shoda představitelů Svazu a vlády panuje 

také při řešení priorit v oblasti životního pro-
středí, zejména na směřování výnosů z emis-
ních povolenek na projekty úspor energie ve-

řejných budov i bytových a rodinných domů 
v rámci programu Zelená úsporám a podpo-
ře financování energetického využití odpadů 
v následujícím programovacím období.

V rámci celkové přípravy na budoucí čer-
pání strukturálních fondů v období 2014–
2020 se vláda se Svazem shoduje na radi-
kálním snížení počtu operačních programů 
a maximálního sjednocení podmínek pro je-
jich čerpání. Primárním zájmem je zajištění 
dostatečného množství finančních prostřed-
ků na řešení potřeb měst a obcí včetně ře-
šení problematiky rozvoje venkova a zo-
hlednění urbánní a územní dimenze v bu-
doucích operačních programech.

4.  Další spolupráce mezi vládou
 a Svazem měst a obcí ČR

V otázce připravované novely zákona 
o obcích představitelé vlády vítají kulatý stůl 
připravovaný svazem, na kterém budou dá-
le řešeny dílčí sporné záležitosti. Minister-
stvo vnitra také svazu předloží další verzi 
materiálu, která již zohledňuje některé zá-
sadní připomínky zástupců samospráv. Před-
seda vlády zároveň označil pravidelná se-
tkání vlády s představiteli svazu za velice 
přínosná a důležitá. Zdroj: SMO

Ministerstvo zemědělství 
začne v dubnu slučovat 
kontrolní organizace

Ministerstvo zemědělství zahájí v dubnu 
dříve avizovanou hlavní fázi slučování svých 
dozorových organizací. Jako první začne slu-
čovat Státní rostlinolékařskou správu (SVS) 
a Ústřední kontrolní a zkušební ústav země-
dělský (ÚKZÚZ) v jednu nástupnickou organi-
zaci zaměřenou na kontrolní činnost v rost-
linné produkci. Novinářům to řekl ministr ze-
mědělství Petr Bendl.

Transformace podřízených organizací MZe 
má primárně usnadnit život zemědělcům, 
kteří si dlouhodobě stěžují na přemíru byro-
kracie. Druhotným přínosem mají být úspo-
ry plynoucí z konsolidace správních úřadů. 
Podle Bendla by do budoucna mohl obor 
díky změnám ušetřit deset až 15 procent 
provozních výdajů. „Nedojde k šetření hned, 
nějaké transformační náklady tam budou,“ 
uvedl Bendl s tím, že do budoucna by změ-
ny měly úspory rozhodně přinést. Ještě loni 
v resortu působilo 25 organizací, do bu-
doucna by měl jejich počet být redukován 
na pět až šest.

dojde i na změny zákonů
V oblasti kontroly mají ze současných 

deseti vzniknout tři organizace. První bude 
kontrolovat rostlinnou výrobu a druhá živo-
čišnou výrobu. Ta vznikne ze současné Stát-
ní veterinární správy (SVS), ke které se připo-
jí pět Státních veterinárních ústavů a Česká 
plemenářská inspekce. Kontrolní činnost 
v oblasti potravin má zůstat na třetí organi-

http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Transparentni-zakon-o-verejnych-zakazkach-zacina-p
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Transparentni-zakon-o-verejnych-zakazkach-zacina-p
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Transparentni-zakon-o-verejnych-zakazkach-zacina-p
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zaci – Státní zemědělské a potravinářské in-
spekci (SZPI).

Změny do budoucna nastanou patrně 
také v oblasti rozdělování a kontroly agrár-
ních dotací. To v současnosti kontroluje pře-
devším Státní zemědělský intervenční fond 
(SZIF) a MZe prostřednictvím Agentur pro 
zemědělství a venkov v regionech. Na kon-
trole se podílejí i další inspekční orgány. Jed-
nou z možností do budoucna je, že by vše 
v oblasti dotací kontroloval SZIF, podle Ben-
dla však nejde o konečné rozhodnutí.

kolik to vyneSe?
V současnosti se slučují Pozemkový fond 

a pozemkové úřady, ze kterých by měl k za-
čátku příštího roku být Státní pozemkový 
úřad. Ministerstvo financí koncem února 
představilo vlastní plán na změny na úřa-
dech a ve státních fondech. Zrušení více než 
2400 míst by podle propočtů MF mělo vést 
k finanční úspoře kolem 2,4 miliardy Kč. MF 
například navrhlo, aby SZIF, jehož prostřed-
nictvím se mimo jiné rozdělují agrární dota-
ce za desítky miliard korun, byl včleněn do 
ministerstva zemědělství. Tento krok by prý 
měl přinést státu úsporu 383 milionů korun 
a 220 pracovních míst. Podobný osud by 
podle návrhu MF čekal také Podpůrný a ga-
ranční rolnický a lesnický fond (PGRLF) a Vi-
nařský fond. Podle Bendla by však konkrét-
ní podoba transformace resortů měla být na 
jednotlivých ministrech, MF by pouze mělo 
určit výši úspor.

Autor: ČTK, MP
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz
http://www.zscr.cz/aktuality/minister-

stvo-zemedelstvi-zacne-v-dubnu-slucovat-
-ko-a2148161

Podílem ploch
v ekologickém zemědělství
patří ČR k předním zemím 
na světě

Obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl 
v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. 
V České republice utratili spotřebitelé v ro-
ce 2010 za biopotraviny 1,6 miliardy korun, 
což bylo zhruba stejně, jako v roce 2009. 
Průměrná roční spotřeba na obyvatele zů-
stává pod hranicí 200 Kč a podíl biopotra-
vin na celkové spotřebě potravin a nápojů 
stagnuje okolo 0,7 %. Vyplývá to ze zprávy 
Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Po výrazném nárůstu trhu s biopotravi-
nami v letech 2005-2008 došlo v posledních 
letech ke stagnaci. Celkový objem proda-
ných biopotravin tak nakonec mohl být v ro-
ce 2010 mírně vyšší než v roce 2009. V le-
tech 2011 a 2012 je očekáván mírný nárůst 
spotřeby. Celkový obrat s biopotravinami 
českých subjektů dosáhl v roce 2010 přibliž-
ně 2,1 miliard korun. Zdroj: MZe

Více informací na www.eagri.cz

Prioritou
vodního hospodářství
zůstává zkvalitnění
protipovodňových opatření

Protipovodňová opatření, aktuální infor-
mace o vodním hospodářství a finanční 
podpora na vodovody a kanalizace byly na 
programu setkání vodohospodářů u příleži-
tosti Světového dne vody. Účastníci jedná-
ní, které se konalo v Národním domě na 
pražských Vinohradech, si také připomněli 
10 let od katastrofálních povodní v povodí 
Vltavy a Labe v roce 2002 a 15 let od první 
katastrofické povodně na Moravě.

Povodně způsobily v České republice za 
posledních 14 let škody za více než 170 mi-
liard korun a vyžádaly si 123 lidských živo-
tů. V první etapě programu Prevence před 
povodněmi, tedy v letech 2002 až 2007, 
bylo realizováno 435 akcí za zhruba 4 mili-
ardy korun. To znamená ochranu přes 315 
tisíc obyvatel a majetku v hodnotě více než 
240 miliard korun.

Na období let 2007 až 2013 bylo v pro-
gramu Podpora prevence před povodněmi 
II zabezpečeno kolem 11 miliard korun. 
V rámci programu Podpora obnovy, od-
bahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby 
vodních nádrží pak bylo na stejné období 
zhruba 3,2 miliardy korun. Ve zvyšování 
protipovodňové ochrany je nutno pokračo-
vat i po roce 2013. Prioritou z hlediska pro-
tipovodňové ochrany je Povodí Bečvy. Vý-
sledkem Studie proveditelnosti protipovod-
ňové ochrany v povodí Bečvy je soubor 
čtrnácti staveb protipovodňových opatření 
s minimálními zásahy do koryta Bečvy nebo 
do zástavby měst a obcí.

Zdroj: MZe
Více informací na www.eagri.cz

Ministr chce posílit důvěru 
spotřebitelů v trh
s potravinami

Zahájit vzájemnou spolupráci a navázat 
seriózní dialog mezi Ministerstvem země-
dělství a zástupci rozhodujících velko a ma-
loobchodních společností na trhu v České 
republice bylo cílem setkání ministra země-
dělství Petra Bendla s představiteli těchto 
společností. Ministr chce intenzivně spolu-
pracovat se všemi účastníky potravinového 
řetězce, jehož významnou součástí sektor 
obchodu je.

„Jedním z našich zásadních cílů je posí-
lit důvěru spotřebitelů v trh s potravinami, 
a to by měl být společný zájem i obchod-
ních řetězců,“ uvedl v úvodu setkání Petr 
Bendl.

Ministr Bendl zmínil skutečnost, že je 
zapotřebí společně hledat způsoby řešení 
a požádal obchodníky, aby ve vlastním zájmu 
reagovali na nedostatky zjištěné při prodeji 
dozorovými orgány státu potrestáním kon-
krétních viníků. „Obchodníci nemají zájem 
na krytí nešvarů týkajících se prodeje zboží, 
naopak ve spolupráci s kontrolními orgány 
chtějí dále zvyšovat jeho kvalitu a čerstvost 
prodávaného zboží,“ řekl prezident Svazu 
obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Zde-
něk Juračka.

Petr Bendl vyzval zástupce Svazu, aby při 
vytváření nabídky pro své zákazníky více 
preferovali výrobky od českých potravinářů. 
To je podle SOCR i v zájmu obchodníků. 
Jedním z předpokladů ale je, aby tuzemští 
dodavatelé byli schopni operativně reagovat 
na požadavky velko a maloobchodu a do-
dávat svou produkci v neměnné standardní 
kvalitě.

Zdroj: MZe
Více informací na www.eagri.cz

Rádi trávíte čas v přírodě a hledáte inspiraci ke svým výletům? Zapojte se do soutěže 
PROCHÁZKA PO ČESKÉM VENKOVĚ a vyhrajte jeden z víkendových pobytů na stat-
ku, farmě nebo srubu. Za účast v soutěži automaticky získáte elektronickou kuchařku 
regionálních potravin.

Více informací naleznete na www.ceskyvenkov.eagri.cz

SOUTĚŽ
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Kampský krajáček potěšil 
několik tisíc českých
i zahraničních návštěvníků

Téměř letní počasí přilákalo v sobotu 
24. 3. 2012 na pražskou Kampu obrovský 
počet lidí všeho věku i národností. Na ná-
městí na Kampě je potěšil staročeský jar-
mark Kampský krajáček, na němž se před-
stavilo 25 držitelů různých regionálních zna-
ček. Nejvíce byli zastoupeni keramici, kteří 
představili různé pojetí užitkové i dekorační 
keramiky, velký výběr byl i ve špercích z nej-
různějších materiálů. Dále byla zastoupena 
i krajka, dřevořezby nebo hračky. A zkrátka 
nezůstaly tentokrát ani mlsné jazýčky – ty 
mohly porovnat pečivo z Hané, z jižních 
a středních Čech nebo ochutnat bio mléčné 
produkty a krkonošskou medovinu.

Největší fronta ale byla – jak už to za 
pěkného počasí bývá – na pivo, které na 
Kampu přijelo až ze Strakonic a Šumavy.

Pro ty, kdo nestihli Kampu navštívit osob-
ně, je připravena alespoň virtuální prohlídka.

Zdroj: ARZ
http://www.regionalni-znacky.cz/arz
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Výstava a seminář
„Má Vlast“ 11. a 12. května
na Vyšehradě

Výstava „Má Vlast“, představuje pří-
kladné proměny zanedbaných míst české 
krajiny, veřejných prostor obcí a měst. Měs-
ta, obce, místní akční skupiny, mikroregio-
ny a další subjekty tak dostanou příležitost 
představit prostřednictvím svých krajských 
úřadů úspěšně realizované projekty široké 
veřejnosti. Cílem akce je rovněž snažit se 
o osvětu v oboru zahradní a krajinářské ar-
chitektury a popularizaci oboru.

V sobotu 12. května proběhne slavnost-
ní zahájení čtvrtého ročníku putovní výstavy 
Má Vlast na staroslavném Vyšehradě. Pre-
zentovány zde budou úspěšně realizované 
projekty zahradní a krajinářské architektury 
z posledních let. Patronkou letošního roční-
ku je historička umění a publicistka Blanka 
Stehlíková, dcera Ladislava Stehlíka, „básní-
ka domova“, autora Země zamyšlené.

Na slavnostní vernisáži se setkají zástupci 
krajů, politici, zahradní a krajinářští architek-

ti, zástupci občanských sdružení a dalších or-
ganizací. Po celý den bude návštěvníky pro-
vázet bohatý kulturní program s ochutnáv-
kou regionálních specialit. Z Vyšehradu bude 
výstava tradičně putovat po celé České re-
publice po dobu jednoho roku.

Letos poprvé bude Výstavu „Má Vlast“ 
doprovázet i jednodenní přednáškový semi-
nář, který se bude konat v pátek 11. května 
v prostorách purkrabství na Vyšehradě.

Program semináře:
10:10�Karel�Drhovský:�Krajina�Bohem�navštívená
10:40�Irena�Bukačová:�Paměť�krajiny
11:20�Božena�Pacáková:�Mystérium�i�realita�pamá-
tek�zahradního�umění
12:00�oběd
13:00�Václav�Cílek:�Posvátná�krajina
14:00�komentovaná�procházka�Vyšehradem�–�Dra-
homíra�Kolmanová�a�Václav�Cílek
14:30�Pavel�Bureš:�Posvátná�krajina�s�otazníkem
14:50�Klára�Dědová,�Monika�Paďourová,�Ondřej�Se-
motán:�Inventura�krajiny,�glosuje�Václav�Cílek
16:40�Pieter�van�Loon�(Holandsko):�World�Landsca-
pe�Architecture�/�Světová�zahradní�architektura�(si-
multánní�překlad)

Akci pořádá asocia-
ce Entente Florale CZ – 
Souznění, o.s. a správa 
Národní Kulturní Památ-
ky Vyšehrad. Partnerem 
letošního ročníku je Pl-
zeňský kraj.

Záštitu nad akcí přija-
li předseda vlády ČR Petr 
Nečas, Stálá komise Senátu pro rozvoj ven-
kova ČR, předsedkyně Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, Mi-
nistryně kultury Alena Hanáková, Ministr 
pro místní rozvoj Kamil Jankovský a Ministr 
životního prostředí Tomáš Chalupa.

Na akci spolupracují: Asociace krajů ČR, 
Spolek pro obnovu venkova ČR, Spolek pro 
obnovu venkova Plzeňského kraje, Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků ČR, Ná-
rodní síť místních akčních skupin ČR, Folk-
lórní sdružení ČR, Sdružení historických sí-
del Čech, Moravy a Slezska, web Naše vlast, 
Gastronomia Bohemica a další.

Klára Dědová, Drahomíra Kolmanová
Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s.

www.aefcz.org

https://picasaweb.google.com/115012047155719837557/KampskyKrajacek2012?authuser=0&feat=directlink
http://www.regionalni-znacky.cz/arz
http://www.aefcz.org
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Úklid řeky Sázavy vyžaduje 
velkou spolupráci lidí
a institucí

Obrovská a nezištná spolupráce lidí a in-
stitucí charakterizuje projekt Čistá řeka Sá-
zava, při němž dobrovolníci každoročně vy-
čistí více než 150 kilometrů řeky Sázavy 
z Havlíčkova Brodu až do Pikovic. Bok po 
boku vyrážejí na úklid děti, studenti, vodá-
ci, hasiči, rybáři a další zájemci, kterým ne-
ní osud přírody lhostejný. Jejich iniciativu 
podporují obce i podnikatelé, a to nejen 
z území, kterým Sázava protéká. Letošní 
úklid se uskuteční od 13. do 15. dubna.

Do úklidu se každoročně zapojuje něko-
lik stovek lidí, vedle místních přijíždějí po-
máhat i ti, kteří k řece vyjíždějí za rekreací. 
Řeka Sázava se bude čistit už posedmé. 
„Byli bychom moc rádi, kdyby nám pomoh-
li hlavně místní obyvatelé, protože Sázavu 
čistíme i pro ně. Zapojit do úklidu se můžou 
během celého roku všichni, kteří na řece ži-
jí, bydlí u ní, chataří nebo ji využívají jako tu-
risté,“ říká vedoucí jednoho z čištěných 
úseků Martin Moravec. 

„Do Kácova jezdí hodně vodáků, jsou 
tady dva vodácké kempy hodně navštěvo-
vané turisty. Jsme rádi, že tato akce existu-
je a že se díky ní vyčistí oba břehy řeky. Do 
úklidu se zapojujeme hlavně se žáky základ-
ní školy a z hasičského kroužku, pomáhají 
i místní obyvatelé, kteří bydlí u řeky “ řekla 
starostka Kácova Soňa Křenová.

Projekt Čistá řeka Sázava se koná pod 
taktovkou tří organizátorů, napříč dvěma 
kraji. Úklid úseku z Kácova do Pikovic or-
ganizuje společnost Posázaví o.p.s. Mezi 
Posadovským mlýnem u Kácova a Cha-
beřicemi řeku vyčistí soutická organizace 

Českého rybářského svazu. Úsek mezi 
Chabeřicemi a Budčicemi je v režii Místní 
akční skupiny Lípa pro venkov a úklid čás-
ti z Budčic do Havlíčkova Brodu zajistí 
sdružení Sázava 21 a Místní akční skupina 
Královská stezka. Loni se z celého čištěné-
ho úseku odvezlo na skládky 38,57 tuny 
odpadu. Do akce se zapojilo přes 1500 
dobrovolníků.

Jaroslava Tůmová

Sdružení BENE-BUS
chce zvýšit efektivit
autobusových linek
v regionu

Sdružení obcí BENE-BUS, které pomáhá 
organizovat dopravní obslužnost na Bene-
šovsku, hledá způsob, jak zvýšit efektivitu 
autobusových linek. Jednou z možností je 
změna příspěvku jednotlivých obcí, který je 
v současnosti stanoven podle počtu osob 
trvale hlášených v daném v regionu. V bu-
doucnu by se do jeho výpočtu mohly pro-
mítnout mimo jiné třeba i odjeté kilometry 
nebo počet lidí cestujících autobusem na 
území konkrétní obce, řekl místopředseda 
sdružení Martin Kadrnožka.

„Doprava v regionu má nastavené para-
metry a starostové je takto chtějí udržet. 
Takže spíš než škrty budeme hledat způsob 
spravedlivého příspěvku na financování jed-
notlivých spojů. Cílem toho hledání tedy 
bude přenést financování linek, které si my-
slíme, že by jezdit nemusely, na obce, kte-
ré je požadují,“ dodal Martin Kadrnožka. 
U každého spoje, který vozí minimální množ-
ství cestujících, by měla být zdůvodněna je-
ho potřeba. Úpravám podle něj musí před-
cházet veřejná diskuse, aby obce byly ve fi-
nále ochotny takový způsob přerozdělení 
podpořit. Veřejná diskuse proběhne v ná-
sledujících měsících, její výsledek by měla 
na podzim nebo v zimě schválit valná hro-
mada sdružení tak, aby nová pravidla – po-
kud budou schválena – začala platit od ro-
ku 2013.

Jaroslava Tůmová

Ústecký kraj hledá nové 
cesty pomoci venkovu

Ústecký kraj se v roce 2011 zapojil do 
projektu, který je zaměřen na budoucnost 
evropského venkova – „EuRuFu“ (Europe-
an Rural Futures). Lídrem tohoto meziná-
rodního projektu je Ministerstvo pro výstav-
bu, územní rozvoj a dopravu v Durynsku. 
Vedle německého zastřešení se na projektu 
podílí za Českou republiku právě Ústecký 
kraj, dále pak Rakousko, Maďarsko, Polsko 
a Itálie.

EuRuFu je zaměřený na řešení problémů 
venkova. Protože venkov je specifické území, 
ve kterém lze studovat celou řadu konkrét-
ních problémů. Projekt EuRuFu se věnuje ze-
jména oblasti sociální péče a zdravotnictví, 
vzdělávání, místní ekonomice a pracovním 
příležitostem, dopravě a mobilitě.

Ústecký kraj se pilotně v projektu věnu-
je vytváření podmínek pro začínající podni-
katele právě na venkově. Pro realizaci své-
ho projektu si vybral oblast Vejprtska, kte-
ré trpí svou vzdáleností od centra kraje, 
horší dopravní obslužností, malou nabíd-
kou pracovních míst a tím i nízkou kupní si-
lou. Na Vejprtsku by v tomto roce díky pro-
jektu mělo vzniknout školící centrum, ve 
kterém by se místní obyvatelé mohli pro-
školit, jak správně zahájit podnikání, co je 
k tomu potřeba a kde případně získat star-
tovní dotace. Zároveň by měli získat infor-
mace o tom, v čem je dobré v oblasti Vej-
prtska podnikat. Vejprtsko je oblast mnoha 
příležitostí, jen je potřeba najít správné lidi, 
kteří je chtějí využít.

Více o mezinárodním projektu je na 
jeho webových stránkách www.eurufu.eu.

http://www.eurufu.eu
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Regionální značky obdrží 
dotaci od Olomouckého 
kraje

Příspěvek 100 tisíc korun obdrží od Olo-
mouckého kraje MAS Moravská cesta a 50 
tisíc korun Hranická rozvojová agentura. 
Příspěvky na jejich projekty pomohou pro-
pagaci a rozvoji regionálního značení, kte-
ré je jedním z dílčích cílů Koncepce země-
dělské politiky a rozvoje venkova Olomouc-
kého kraje. Regionální značky mají za cíl 
vytvořit systém podpory místních výrobců, 
větší provázanost a silnější pocit sounáleži-
tosti s regionem – jak na straně výrobců, tak 
odběratelů. Oba projekty napomohou cíle-
nou propagací místních výrobků a služeb 
zlepšovat image regionu Haná, Moravská 
brána a potažmo celého Olomouckého kra-
je. Příspěvek příjemcům umožní mimo jiné 
zorganizovat semináře pro výrobce na úze-
mí kraje, vydávat noviny „Doma na Hané“, 
sestavit katalog certifikovaných producen-
tů, propagovat místní značky na samolep-
kách a letácích a účastnit se významných 
prezentačních akcí.

Zdroj: Portál Olomouckého kraje

Nová značka
MORAVSKÁ BRÁNA má 
prvních jedenáct držitelů

Dne 28. 3. 2012 zasedla 
ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Hranice poprvé certifi-
kační komise, aby zhodno-
tila první žádosti o novou 
značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální pro-
dukt®. Značku, kterou koordinuje Hranická 
rozvojová agentura, získalo v prvním kole 
11 produktů s převahou potravin a přírod-
ních produktů. Jak uvedl Eduard Kozák, 
jeden z čerstvých držitelů hned dvou cer-
tifikátů a zároveň člen certifikační komi-
se: „Regionální značka pomůže upozornit 
místní spotřebitele, že se v jejich blízkosti 
vyrábějí potraviny, které jsou skutečné, ni-
koliv plné náhražek, dochucovadel a kon-
zervantů.“ Udělování značky se neomezu-
je jen na potraviny a přírodní produkty, ale 
pomůže propagovat i kvalitní řemeslné vý-
robky.

Asociace regionálních značek (ARZ) sdru-
žuje 21 regionů, z nichž 18 už uděluje 
vlastní značku pro místní produkty. Aktuál-
ně ARZ eviduje 483 certifikátů pro výrobky 
nebo skupiny výrobků a 46 certifikátů pro 
ubytovací a stravovací zařízení. Výrobci mu-
sí povinně splňovat kritéria týkající se pů-
sobnosti v daném regionu, kvalifikace, bez-
dlužnosti, ekologické šetrnosti a standardní 
kvality, zatímco vazba konkrétního výrobku 

na daný region se posuzuje individuálně. 
U ubytovacích a stravovacích zařízení se hod-
notí přístup k hostům a zprostředkování in-
formací a zážitků z daného regionu, včet-
ně nabídky tradičních pokrmů vyrobených 
z místních surovin a aktivního zapojení do 
dění v okolí.

Více informací o certifikovaných produk-
tech na: www.regionalni-znacky.cz.

Kateřina Čadilová,
cadilova@arz.cz; www.arz.cz

KRAJ BLANICKýCH RyTířů
se chystá na druhé kolo 
certifikace

K prvním třinácti certifi-
kovaným produktům přibu-
dou do prázdnin další výrob-
ky a služby se značkou KRAJ BLANICKÝCH 
RYTÍŘŮ regionální produkt®. Zájemci o udě-
lení značky se mohou přihlásit u koordinátora 
ČSOP Vlašim do konce května 2012. Kritéria 
pro stravovací a ubytovací služby budou zve-
řejněna v nejbližší době na www.csopvlasim.
cz, www.arz.cz a www.posazavi.com. Případ-
ní zájemci mohou kontaktovat koordinátor-
ku značky Kateřinu Červenkovou na e-mailu 
kbr@csop.cz nebo telefonu 777 800 461.

Jarní výzva o značku
POLABí regionální produkt®

Výrobci potravinářských, 
řemeslných, přírodních a ze-
mědělských produktů půso-
bící v oblasti Polabí mohou 
předkládat své žádosti o registrovanou znač-
ku do 2. května 2012. Žádost doručte osob-
ně nebo poštou, v pracovních dnech od 8:00 
do 15:00 hodin na adresu MAS Podlipansko, 
o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky.

Iveta Minaříková,
tel: 721 170 352,

vandrovani@podlipansko.cz,
www.podlipansko.cz

„ŠUMAVA originální
produkt®“ pro výrobky
a služby v cestovním ruchu

Regionální rozvojová agen-
tura Šumava o.p.s. zahajuje 
příjem žádostí o značku „ŠU-
MAVA originální produkt®“. 
Výrobci nebo zemědělci, kteří vyrábějí či 
pěstují své produkty na území okresů Do-
mažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krum-
lov a provozovatelé, nabízející ubytovací či 
stravovací služby na území okresů Klatovy, 
Prachatice a Český Krumlov, mohou podá-
vat své žádosti do 30. dubna 2012  elektro-

nicky na http://www.regionalni-znacky.cz/
zadost-sumava a zároveň vytištěné s nezbyt-
nými přílohami také poštou na adresu RRA 
Šumava (384 73 Stachy 422), kde také ob-
drží veškeré informace u regionální koordi-
nátorky značky Kateřiny Vláškové.

Od počátku své existence bylo výrobcům 
na Šumavě uděleno 87 certifikátů, službám 
pak 32 certifikátů. V současné době aktivně 
užívá značku 75  výrobců a 31 služeb. O ob-
novu si požádalo 48 výrobců a 17 služeb, 
naopak nebylo prodlouženo 15 certifikátů 
pro výrobky a 1 pro služby.

V. výzva PODKRKONOŠí 
regionální produkt(R)

Místní akční skupina 
Podchlumí ve spolupráci 
s Asociací regionálních 
značek vyhlašuje V. vý-
zvu k předkládání žádostí 
o udělení značky PODKRKONOŠÍ regionální 
produkt ®. Žádat mohou živnostníci, výrob-
ci řemeslných, potravinářských, zeměděl-
ských a přírodních produktů, malé a střed-
ní firmy, pocházející z regionu Podkrko-
noší. Území působnosti místních subjektů 
– žadatelů o certifikaci musí být v souladu 
s hranicí turistického regionu Podkrkonoší 
a okolí. Žádosti budou přijímány do 30. 6. 
2012 v sídle MAS Podchlumí, Holovousy 
39, 508 01 Hořice. Kontakt: Petra Václa-
víková (tel.: +420 724 164 673), e-mail: 
mas@podchlumi.cz; www.maspodchlumi.cz.

4. výzva k udělení značky 
HANÁ regionální produkt®

Na Hané zasedne už 
počtvrté certifikační ko-
mise, aby vybrala „ty pra-
vé“ výrobky z Hané. MAS 
Moravská cesta vyhlašuje 
výzvu ve spolupráci s MAS 
– Partnerství Moštěnka, MAS Region HA-
NÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Na cestě 
k prosperitě a Asociací regionálních zna-
ček. Žádosti budou přijímány v termínu 
od 16. do 23. 4. 2012 (od 9 do 15 hodin). 
Certifikace výrobků se uskuteční 26. 4. 
2012 v Července. Prezentace výrobců se 
zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou 
přijít i hosté a široká veřejnost. Násled-
ně zasedne certifikační komise. Slavnost-
ní předávání certifikátů se odehraje u pří-
ležitosti zahájení lázeňské sezony v láz-
ních Skalka na Prostějovsku. Kontakty: 
Vendula Pírková, tel: 724 957 052, e-mail: 
moravska-cesta@centrum.cz, www.morav-
ska-cesta.cz.

R e g i o n á l n í  z n a č k yR
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Likvidace odpadních vod

Obracím se na všechny sympatizanty 
venkova jménem OS Klečetín s následujícím 
problémem a chtěl bych touto cestou ote-
vřít diskuzi s následným jednáním s kompe-
tentními institucemi.

Jsme malá obec Klečetné, pod obcí Orá-
čov, v okrese Rakovník. Obec Klečetné čí-
tá 38 objektů, které jsou z většiny užívány 
k rekreačním účelům. K trvalému bydlení je 
přihlášeno pouze 14 obyvatel. Obec Orá-
čov vzdálená 3 km, pod kterou Klečetné 
patří, má 356 obyvatel. V Oráčově je vybu-
dovaný vodovod, ale není vybudována ka-
nalizace, a zaveden plyn, který donedávna 
obec splácela.

V Klečetném není kromě zavedené elek-
třiny nic. Na konci loňského roku byli oby-
vatelé obce Klečetného a Oráčova vyzváni 
odborem životního prostředí MěÚ Rakov-
ník, k doložení zdroje vody, odběru vody ze 
studní a likvidaci odpadních vod. Nyní všem 
hrozí pokuta dle par. 118 ost. 1 písm. d, že 
se dopustili přestupku proti vodnímu záko-
nu, přestože doložili vyvezení jímky. Dale 
aplikují zákon 254/2001Sb., že odpadní vo-
dy musí být likvidovány v čističce odpadních 
vod, kterou obec nemá. Čističky v okolí ne-
mohou zajistit potřebnou kapacitu, neboť 
každá obec je projektovala pro svou potře-
bu. Krom toho není možné, aby na venko-
vě, kde žijí staří lidé s minimálními příjmy 
platili krom likvidace odpadních vod ještě 
dopravné, které je 32ti násobek ceny za li-
kvidaci v čističce za m3. Již nyní se cena za 
m3 pohybovala okolo 65 Kč bez vodného, 
což je cena ve městě za vodné a stočné do-
hromady. Doporučené řešení, aby si lidé po-
řídili individuální čističky je sice teoreticky 
možné, ale spojené s dalšími problémy. Prv-
ním je samozřejmě pořizovací cena, na kte-
rou většina lidí nemá. Není zaručeno, že se 
zítra nezmění podmínky, jak se běžně v tom-
to státě stává, a investice bude k ničemu. 
Dalším problémem je vypouštění odpadní 
vody z čističky. Dvakrát do roka by si každý 
musel nechat udělat rozbor a žádat, aby 
mohl vodu použít na zalévání vlastního po-
zemku nebo vypouštění (ale kam).

Doporučení změny kotlů je obdobný pro-
blém a masivní topení dřevem je zkázou ži-
votního prostředí, protože v takovém přípa-
dě bychom se brzo dočkali prvních českých 
pouští.

Toto je další zatížení obyvatel venkova, 
když vezmeme v úvahu, že byly zavedeny 
revize komínů, revize kotlů na tuhá paliva, 
zavedeny ekologické daně na elektřinu, 
plyn, uhlí, daň na povodně, daň za voltaic-
kou elektřinu (součást vyúčtování ČEZ), ne-
hledě na zvyšování DPH, cen pohonných 
hmot a vlastně cen všeho. Všechna tato 
opatření nevedou k rozvoji venkova, ale na-
opak, kde není pracovní příležitost a v pří-

O h l a s y  a  n á z o r yO

padě zaměstnaných nízké platy. Již tak těž-
ké podmínky spojené např. s dosahem lé-
kařské péče, úřadů atd., kdy se vzdálenosti 
měří na desítky kilometrů, zatěžují obyvate-
le venkova velkou měrou, při zdražování 
jízdného a omezování spojů, popřípadě cen 
pohonných hmot. Je to nefér přístup, neboť 
nedává alternativu, problém neřeší a ani 
neposkytne návod, jak postupovat. Nebere 
v úvahu realitu. Tato opatření nejsou ku 
prospěchu ochrany životního prostředí, ale 
ztěžování života obyvatel venkova.

Rád bych vyzval všechny k diskuzi a po-
žádal je o případné rady a zkušenosti.

Ing. Vladimír Velíšek
Předseda občanského sdružení 

Klečetín

Jeden z domu v obci Klečetné
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Evropská komise:
MZe úspěšně 
čerpá z evropských fondů

Operační program rozvoje venkova a mul-
tifunkční zemědělství (OPRVMZ) 2004 až 
2006 patří z pohledu čerpání fondů EU v ČR 
mezi první operační programy, které byly 
řádně uzavřeny a obdržely od Evropské ko-
mise závěrečnou platbu. „Evropská komi-
se tak definitivně potvrdila, že ministerstvo 
čerpalo evropské peníze v programovém 
období 2004 až 2006 úspěšně,“ řekl mini-
str zemědělství Petr Bendl. V rámci progra-
mu bylo v letech 2005 až 2008 proplaceno 
více než 3 tisíce projektů v celkovém obje-
mu téměř 6,7 miliardy korun veřejných fi-
nančních prostředků.

Evropská komise zaslala na Ministerstvo 
financí ČR závěrečnou platbu za OPRVMZ 
ve výši 4 milionů EUR a následně také po-
tvrzení o ukončení tohoto programu v čás-
ti fondu FIFG (Finanční nástroj pro podpo-
ru rybolovu). Ministerstvo zemědělství své 
zkušenosti z období 2004 až 2006 převza-
lo i v současném období 2007 až 2013. 
„Čerpání je velmi úspěšné, a je proto dob-
rým předpokladem pro obhajobu finanč-
ních prostředků pro české zemědělce a ven-
kov na nové programové období 2014 až 
2020.

Zdroj: MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/

tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_evrop-
ska-komise-ministerstvo-zemedelstvi.html

Ministr zemědělství
Petr Bendl představil
Gremium pro reformu
zemědělské politiky 

Letošní rok je stěžejní pro bruselská vy-
jednávání Společné zemědělské a rybářské 
politiky, proto byl na ministerstvu zeměděl-
ství vytvořen resortní orgán (Gremium), kte-
rý se bude zabývat klíčovými aspekty připra-
vovaných změn SZP. O Gremiu, harmono-
gramu a obsahu následujících zasedání Rady 
ministrů zemědělství EU informoval ministr 
Petr Bendl na kulatém stolu k budoucí podo-
bě SZP.

„Pro vyjednávání podmínek pro naše ze-
mědělce v rámci SZP považuji za důležité 
a stěžejní to, že ministerstvo zemědělství má 
jednotný postoj s nevládními zemědělskými 
organizacemi. I nadále se chceme společně 
připravovat na další jednání v Bruselu, proto 
o jednotlivých tématech budeme diskutovat 
při dalších kulatých stolech,“ řekl ministr. 
Bendl zmínil, že pro vyjednávání SZP využívá 
všechny možnosti, zejména pak bilaterální 
jednání se svými zahraničními protějšky, na-
příklad s německým, britským a polským mi-
nistrem zemědělství. 

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2014 
začne platit nová podoba SZP, je potřeba té-
to otázce věnovat patřičnou pozornost ta-
ké na národní úrovni. Proto na ministerstvu 
zemědělství vzniklo „Gremium pro kon-
cepční otázky a reformu SZP“. V jeho rám-
ci budou pracovat jednotlivé týmy, do kte-
rých jsou přizváni zástupci nevládních ze-
mědělských organizací. Jejich úkolem bude 
vytvořit obsah a budoucí podobu těchto 
oblastí SZP: nastavení Programu rozvoje 
venkova, přímých plateb, národních dotací 
a operačních programů rybářství na období 
2014 až 2020.

Všichni zástupci nevládních organizací 
přivítali vznik pracovních týmů Gremia a pra-
videlné organizování kulatých stolů, které 
podle nich napomůže k jednotnému postu-
pu při prosazování zájmů našich zemědělců. 
Mělo by přispět k dojednání takových pod-
mínek poskytování dotací, které co nejefek-
tivněji povedou ke konkurenceschopnosti 
našich zemědělců a potravinářů a k rozvoji 
českého venkova a krajiny.

Zdroj: MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/

tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_minis-
tr-zemedelstvi-petr-bendl.html

Snížení národní obálky 
pro rozvoj venkova je pro 
ČR nepřijatelné

Zjednodušení reformy Společné zeměděl-
ské politiky (SZP), financování prvního a dru-
hého pilíře a Společná rybářská politika byly 
na programu zasedání Rady pro zemědělství 
a rybářství, které se konalo v Bruselu.

Ministr Bendl ocenil Dánsko, které jako 
předsednická země předložilo návrhy na 
zjednodušení SZP. „Česká republika usiluje 

o takovou SZP, která bude jednoduchá, 
efektivní, účinná, transparentní a bude mít 
jasné právní prostředí. V rámci návrhu, kte-
rý se týká přímých plateb, je podle nás jed-
ním z nejdůležitějších zjednodušujících kro-
ků zrušení povinného cappingu, čili zastro-
pování plateb podle velikosti podniku,“ 
řekl ministr Petr Bendl. Česká agrární diplo-
macie také považuje za nutné sladit kont-
rolní systém. Míní, že, kde se primárně kon-
troluje na národní úrovni, nejsou zpravidla 
nutné kontroly na úrovni evropské.

Podle ministra Bendla nesmí v žádném 
případě vzrůst administrativní náklady na 
SZP, a to jak na evropské, tak na národní 
úrovni. V této souvislosti Petr Bendl na bru-
selském jednání uvedl, že nárůst byrokracie 
a s tím spojených nákladů potvrzuje analý-
za, kterou si nechal zpracovat.

Při projednávání I. a II. pilíře SZP pouka-
zuje ČR na aktuální otázku rozpočtu pro 
Program rozvoje venkova. „Snížení národní 
obálky pro Českou republiku na rozvoj ven-
kova je nepřijatelné. Z našeho pohledu je 
při sestavování těchto národních obálek žá-
doucí přihlédnout také k dosavadnímu čer-
pání a rozvojovým potřebám jednotlivých 
členských států,“ uvedl ministr Bendl.

Zdroj: MZe

Vládní výbor pro EU
přijal změnu rámcové
pozice ČR rozpočtu EU
na léta 2014–2020

Ministru zemědělství Petru Bendlovi se 
na jednání vládního výboru pro EU podařil 
prosadit diferencovaný přístup ke snižování 
výdajů na Společnou zemědělskou politiku 
(SZP). Výbor pro EU na vládní úrovni, který 
přijal změnu rámcové pozice ČR k rozpočtu 
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SZP, požadoval původně po ministerstvu 
paušální krácení výdajů na SZP.

„Vzhledem k ekonomické situaci chápe-
me, že je nutné podílet se na škrtech. Jsme 
vládou rozpočtové odpovědnosti, která hle-
dá úspory, k nimž musí přikročit každý re-
sort. Ke snižování výdajů na SZP však musí-
me přistupovat diferencovaně. Chceme mít 
možnost určovat, kde úspory v rámci resor-
tu hledat,“ řekl ministr Petr Bendl.

Původně požadovaný paušální způsob 
byl pro ministerstvo zemědělství naprosto 
nepřijatelný, a proto prosazovalo diferen-
covaný přístup. „Ten nám umožní nejdřív 
uspořit v přebujelé evropské administrativě, 
v rezervách a například v tržních opatře-
ních. Především chceme, aby se tyto nutné 
škrty co nejméně dotkly budoucích investic 
našich zemědělců. To je naší prioritou,“ vy-
světlil ministr Bendl.

Kvůli struktuře evropského rozpočtu se 
krácení výrazně týká ministerstva zeměděl-
ství, protože zemědělská kapitola je druhá 
největší.

Podle odhadu by ČR v příštím programo-
vacím období 2014–2020 mohla dosáhnout 
na přímé platby v částce zhruba 155 miliard 
Kč, u rozvoje venkova přibližně na částku 80 
miliard Kč. Zdroj: MZe

Démonizovaný dopis 
z Bruselu přináší jasná
řešení. Posílí se kontrola 
z ministerstva financí

20. března odpoledne dorazil z Evropské 
komise do ČR dlouho avizovaný dopis, kte-
rý uzavírá sérii jednání mezi ČR a Evropskou 
komisí. Jednání náměstků ministrů pro míst-
ní rozvoj a financí s vysokými představiteli 
Evropské komise, které proběhlo 9. 3. 2012, 
přineslo pozitivní výsledek. Namísto prokla-
movaného naplnění hrozby plošného zasta-

vení všech programů, obdržela ČR „pouze“ 
zdvižený varovný prst. Pokud do června při-
jmeme opatření vedoucí ke zlepšení v klíčo-
vých oblastech kontroly a auditu, k zastave-
ní programů nedojde. V průběhu této doby 
na základě vzájemné gentlemanské doho-
dy nebude ČR žádat o proplacení peněz 
z EU.

A kde je vlastně zakopaný pes? Bylo iden-
tifikováno pět slabých míst při čerpání z fon-
dů EU. Jde především o základní nastavení 
a nezávislost auditního systému, řešení ne-
srovnalostí kontroly vykonávané řídícími or-
gány či zpřísnění personální politiky. Česká 
republika do června připraví taková opatře-
ní, která budou řešit slabá místa systému 
nastaveného v roce 2006. Hlavní změnou 
bude postupné převedení pověřených au-
ditních subjektů pod ministerstvo financí, 
což je významná systémová změna, která se 
promítne do nastavení všech operačních 
programů. Dojde k faktickému posílení me-
todické a auditní role ministerstva financí, 
které by mělo EK přinést dostatečnou míru 
jistoty, že řídící a kontrolní systémy v ČR fun-
gují nezávisle a spolehlivě.

Výhrady EK směřující k absenci zákona 
o státní službě budou operativně řešeny me-
todickými postupy pro výběr zaměstnanců 
ve strukturálních fondech. I v ostatních ob-
lastech jsou již připravovány konkrétní kro-
ky, které do června 2012 přinesou potřebná 
zlepšení. Výtky EK, včetně potřebných ná-
pravných kroků, bude vláda projednávat na 
některém ze svých nejbližších jednání.

Varovným dopisem činí EK preventivní 
krok, kterým po téměř všech členských ze-
mích vyžaduje důslednější kontrolou a spl-
nění určitých opatření před odesíláním žá-
dostí o platby. Je třeba také zdůraznit, že 
toto opatření se týká přibližně třetiny ope-
račních programů napříč Evropskou unií. 
V ostatních zemích se tento fakt nestal po-
litickým tématem, ale zůstal v rovině věc-
ných technických řešení. Zdroj: MMR

Vláda se seznámila
s akčním plánem
pro strukturální fondy

Vláda ČR 28. března projednala „Akční 
plán ke zlepšení řídícího a kontrolního sys-
tému pro strukturální fondy v ČR“. Jedná 
se o dokument, který je součástí varovné-
ho dopisu Evropské komise, jenž ve dru-
hé půlce března obdrželi představitelé ČR. 
„Akční plán“ je výsledkem snažení českých 
vyjednavačů, díky kterému nedošlo k úpl-
nému zastavení čerpání peněz z fondů EU. 
Akční plán shrnuje hlavní problémy, které 
nám Evropská komise vytýká. Nyní je na 
míč na české straně hřiště, aby byly realizo-
vány veškeré potřebné kroky k obnovení 
plateb.

Přehled výtek evropské komise:
• Nedostatečná nezávislost Pověřených au-

ditních subjektů
• Fungování Auditního orgánu minister-

stva financí – nedostatečná koordinace 
a dohled na výkonem Pověřených audit-
ních subjektů

• Systém řešení nesrovnalostí (zapojení fi-
nančních úřadů atd.)

• Výkon řídící kontroly (zejména výkon kon-
troly zadávacích řízení ze strany řídících 
orgánů)

• Administrativní kapacita (personální po-
litika a outsourcing služeb)
Ministerstvo pro místní rozvoj z titulu 

své koordinační role připravuje ve spoluprá-
ci s ministerstvem financí sadu kroků, které 
budou projednány s řídícími orgány a v krát-
ké době předloženy vládě ke schválení.

Zdroj: MMR

přehled čeRpání z evRopSkých 
fondů k 7. 3. 2012

Stručný přehled čerpání ze strukturál-
ních fondů a Fondu soudržnosti ke zlep-
šování stavu životního prostředí na úze-
mí Česka.
Podané žádosti
–  77 826 žádostí o podporu v hodnotě 

1 202,9 mld. Kč (152,5 % celkové 
alokace NSRR)

–  meziměsíční nárůst o 23,1 mld. Kč
Schválené projekty
–  34 292 Rozhodnutí / Smluv v hodno-

tě 572,2 mld. Kč (72,5 % celkové alo-
kace NSRR)

–  meziměsíční nárůst o 2,4 mld. Kč
Proplacené prostředky příjemcům
–  320,6 mld. Kč, tj. 41,1 % celkové alo-

kace NSRR
–  meziměsíční nárůst o 7,4 mld. Kč, te-

dy o 2,4 %
Certifikované výdaje
–  138,7 mld. Kč, tj. 17,6 % celkové alo-

kace NSRR
–  žádné meziměsíční navýšení

Zdroj: MMR
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Peníze na zateplování 
ve veřejných budovách 
došly za 32 hodin

Pouhých 32 hodin stačilo na vyčerpání 
posledních prostředků z evropských fondů 
na úspory energie ve veřejných budovách 
jako jsou nemocnice nebo školky. Minister-
stvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro 
projekty energetických renovací ve výši 2,5 
miliardy korun, hned druhý den ji ale bylo 
nuceno uzavřít.

Částka nejen že byla vyčerpána, ale sešly 
se dokonce žádosti za 5,84 miliard, 234 % 
z nabízené alokace. Obce, kraje nebo vyso-
ké školy tak zřejmě nezískají z evropských 
fondů žádné další prostředky na zateplení 
starých fasád nebo výměnu netěsných oken. 
Finanční prostředky na podporu úspor ener-
gie byly v Operačním programu Životní pro-
středí vyčerpány již v minulém roce. Peníze 
na tuto výzvu se podařilo získat jen díky mi-
mořádnému přesunu z jiné oblasti.

Ondřej Pašek, který se problematikou 
evropských fondů a energetiky zabývá, uvá-
dí: „Vláda nesmí nechat desítky obcí, na 
které se teď nedostalo, na holičkách. Měla 
by z úspor energie učinit jednu z priorit čer-
pání evropských fondů v příštím období 
2014–2020. Podle našich informací o to ale 
zatím zájem nemá, toto téma se na čelních 
místech vládních dokumentů neobjevuje.“

V českých budovách se přitom energií plýt-
vá. Studie společnosti Porsenna uvádí, že po-
tenciál úspor energie v budovách terciárního 
sektoru je až 49 % současné spotřeby. Hlavní 
oblastí plýtvání je spotřeba tepla. Proto je tře-
ba využít evropské fondy v příštím rozpočto-
vém období 2014–2020 na energetické reno-
vace veřejných i obytných budov.

Stejným směrem uvažuje ve svých návr-
zích i Evropská komise. Ondřej Pašek z CEE 
Bankwatch Network hodnotí situaci: „Po pe-
nězích na energetické renovace se doslova 
zaprášilo. Převis žádostí o finance z evrop-

ských fondů ukazuje, že v českých veřejných 
budovách je stále ohromný potenciál pro 
úspory energie, a tedy i peněz, jejich majite-
lé jsou si toho dobře vědomi.“

Zdroj: http://www.venkovskenoviny.cz/
clanky/00044-penize-na-zateplovani-do-

sly-za-32-hodin.html

Dotace z ROP
Střední Morava
pomohly ke vzniku téměř 
800 pracovních míst

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava 
mluví jasně, 795 nově vytvořených pracov-
ních míst v Olomouckém a Zlínském kraji 
v projektech, které vznikly s podporou ROP 
Střední Morava. Podle informací, které shro-
mažďuje ministerstvo pro místní rozvoj je to 
nejvíce ze všech regionálních operačních pro-
gramů v ČR.

Zpráva dále uvádí, že z toho 243 míst je 
vytvořeno pro muže a 333 pro ženy, u zbý-
vajících 219 pozic není určeno, zda budou 
zaměstnány ženy či muži.  „Jedná se zejmé-
na o projekty z cestovního ruchu, kde vzni-
ká nejvíce pracovních míst. Jsou to místa 
provozních, recepčních, správců, vlekařů 
apod.“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady 
Ivan Matulík. Počet nově vzniklých pracov-
ních míst v regionu je jedním z hlavních kri-
térií, které sleduje Evropská komise. Její zá-
stupci byli i přítomni na jednání Monitoro-
vacího výboru ROP Střední Morava, na 
kterém byla zpráva představena. „ Je vidět, 
že program udělal v regionu pokrok a že kri-
téria, podle kterých je program naplňován, 
jsou plněna v souladu s nastavenými hodno-
tami,“ doplnil Jack Engwegen, ředitel české 
sekce na DG REGIO při Evropské komisi. Zá-
roveň však upozornil na problém chybovos-
ti, která je obecně v České republice dána 
příliš detailním nastavením podmínek pro 
čerpání evropských fondů. „Podle Výroční 

kontrolní zprávy vydané Ministerstvem fi-
nancí ČR je rozsah chybovosti v projektech 
ROP Střední Morava na 40% z povoleného 
limitu. Znamená to, že úřad umí včas a dob-
ře zabránit chybám v projektech. Podle do-
savadních zjištění se ROP Střední Morava řa-
dí mezi operační programy s nízkou chybo-
vostí při realizaci projektů,“ navázal Matulík.

Vyhodnocením dopadů kurzu koruny vů-
či euru ROP Střední Morava aktuálně dispo-
nuje 17,5 miliardami korun pro rozvoj Olo-
mouckého a Zlínského kraje v oblasti do-
pravy, rozvoje měst, obcí a cestovního ruchu 
v regionu. Výbor Regionální rady doposud 
schválil projekty za 14,4 miliardy korun, z to-
ho jsou již ukončeny projekty za 7,5 miliard 
korun.

Zdroj: http://www.rr-strednimorava.cz

MAS podaly 41 nových 
projektů spolupráce

Místní akční skupiny podaly v rámci 15. 
kola Programu rozvoje venkova, opatření 
IV.2.1. celkem 41 nových projektů spoluprá-
ce za 85.391.888 Kč. Oproti avizované alo-
kaci 56,6 milionu korun to znamená 66 % 
šanci na úspěch. 31 projektů je národní spo-
lupráce, 10 mezinárodní spolupráce. Tradič-
ním zahraničním partnerem jsou MAS ze 
Slovenska, a to devětkrát. Jednou je partner 
z Polska a jednou z Německa a Finska. Zají-
mavostí je, že se objevilo více vícečetných 
partnerství, po jednom případě jde o devíti-
členné, sedmičlenné a šestičlenné koalice. 
Pět partnerů mají tři projekty a čtyři partne-
ry pět projektů. Tříčlenná a dvoučlenná part-
nerství se objevují shodně patnáctkrát. Cel-
kem jsou tedy MAS zapojeny do všech pro-
jektů 132krát. Řada MAS je zapojena do 
více projektů.

Více informací na: http://www.szif.cz/irj/
portal/anonymous/CmDocument?rid=%-

2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%-
2Fosa4%2F2%2F1333032301105.pdf
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http://www.venkovskenoviny.cz/clanky/00044-penize-na-zateplovani-dosly-za-32-hodin.html
http://www.venkovskenoviny.cz/clanky/00044-penize-na-zateplovani-dosly-za-32-hodin.html
http://www.venkovskenoviny.cz/clanky/00044-penize-na-zateplovani-dosly-za-32-hodin.html
http://www.rr-strednimorava.cz
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F1333032301105.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F1333032301105.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F1333032301105.pdf
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Kontakty na předsednictvo sPOV
Aktuální�k�15.�3.�2011

•
PřeDseDa

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

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

spov@belotin.cz
•

1. MísTOPřeDseDKyNě
Ing. Jana Juřenčáková

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

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

•
2. MísTOPřeDseDa
JUDr. Radan Večerka 

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

Karlovy�Vary
tel.+fax�353�223�611

radan.vecerka@seznam.cz
•

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

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

•
Pavel hroch

398�55�Kovářov�63
tel.�382�594�218

hroch20@quick.cz
•

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

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

•
Jiří řezníček

Tučín�127,�751�16
tel.�732�876�307

ou@tucin.cz
•

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

strampas@quick.cz
•

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

tel.�602�533�707
f.winter@atlas.cz

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

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

tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský�kraj

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

starosta@olesnice.cz
•

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

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

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

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

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

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

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký�kraj
Leoš hannig

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

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

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

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský�kraj
Radomír hanačík

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

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký�kraj
Václav Tyl

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

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

•
Zlínský�kraj

Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467

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

•
ReVIZNí KOMIse

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

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

•
Ing.�Ludmila�Krušková

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

kruskova@volny.cz
•

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

602�512�544
vanickova.47@seznam.cz

•
ReDaKTOR
Tomáš�Šulák

751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TaJeMNICe
Kateřina�Kapková

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

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýbOR Ns Mas ČR
•

PřeDseDa
Ing. František Winter

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

•
MísTOPřeDseDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský�kraj

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

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

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

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

+420�604�201�113
Ing. Jozef Jančo

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

•
ČLeNOVÉ VÝbORU
Václav Pošmurný

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

+420�604�890�190
Ing. Zdeněk Mach

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

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

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

Jiřina Leinweberová
Pardubický�kraj

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

+420�773�615�270
hana Dufková

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

+420�737�177�432
aleš Lahoda

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

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

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

+420�774�489�322
Jindřich Šolc

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

+420�775�110�397
•

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

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

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

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

Jana Kuthanová
MAS�Hradecký�venkov

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

anna Čárková
MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu

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

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

Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

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

bouda@mu-brezova.cz
+420�724�180�833

Ing. bohumir Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539

Romana Zemanová
MASiF

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

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

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

RNDr. Roman Kašpar
MAS�Luhačovické�Zálesí

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

•
KONTROLNí KOMIse

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

ČLeNOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

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

MAS�Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420�721�747�966
Julie Zendulková

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

+420�724�111�510
Petr Pecha

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

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420�774�678�033

Jiří Kmoníček
MAS�Mezi�Úpou�a�Metují

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

Lucie hlavinková, Dis.
Via�rustica

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

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

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

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

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

www.nsmascr.cz


